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าส์นจาก
ประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นปีทที่ า้ ทายมากอีกปีหนึง่ ของธุรกิจพาณิชยนาวี ซึง่ ได้รบั ผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของโลก
ที่มีผลจากราคาน�้ำมันและสถานการณ์ทางการเมืองผลจากการที่มีดีอุปสงค์ลดลง
ผลักดันให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึน้ และสายการเดินเรือระหว่างประเทศขนาดใหญ่
หลายแห่งประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง บางแห่งถึงกับประกาศล้มละลาย และ
หลายแห่งต้องปรับตัวด้วยรูปแบบต่างๆ ทัง้ การลดขนาดธุรกิจ ปรับเป้าหมายของธุรกิจ
หรือควบรวมกิจการ
ปี 2559 นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบหลายปีของธุรกิจการเดินเรือของโลก เริ่มจากบริษัทสายการ
เดินเรืออันดับ 7 ของโลก ประกาศล้มละลาย ในเดือนกันยายน และบริษทั สายการเดินเรือขนาดใหญ่ประกาศควบรวมกิจการถึง
4 กลุ่ม ในเวลาไล่เลี่ยกัน หวังผลจากการควบรวมของบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ คือช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุน
ลดลงและสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น
บริษทั จุฑานาวี ก็ได้รบั ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโลกเช่นกัน และได้ปรับตัวลดความเสีย่ ง
จากการผันผวนของราคาน�้ำมันและรายได้ที่ไม่แน่นอน ตั้งแต่ปี 2550 โดยเน้นธุรกิจการให้เช่าเรือเหมาล�ำเป็นระยะเวลา
แหล่งส�ำคัญของรายได้คือลูกค้าประจ�ำ โดยที่ความเสี่ยงคือการแข่งขันด้านราคา กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการประคองธุรกิจในช่วง
เศรษฐกิจผันผวนนี้คือการให้บริการ การรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า และการเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ในปีทแี่ ล้วหลังจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลไทย บริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั โอกาสในการรับขนส่ง
สินค้าให้กบั โครงการต่างๆ ของภาครัฐ และในปีทผี่ า่ นมา เราได้ใช้ความพยายามอย่างมากทีจ่ ะฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ยากแก่การเยียวยา อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญด้านปรัชญาและจริยธรรมทาง
ธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและการขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อสร้าง
ผลการด�ำเนินการและฐานะการเงินที่ยั่งยืน ระมัดระวังในการด�ำเนินธุรกิจ หลีกเลี่ยงที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และสาธารณชน
สุดท้ายนี้ จากความมุ่งมั่นและการทุ่มเทอย่างเต็มที่ เราเชื่อมั่นว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย
แม้จะประสบปัญหาวิกฤติรุนแรงเพียงไร บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางที่จะบริหารงานเพื่อสร้างผลก�ำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนได้ตอ่ ไป ทัง้ นีท้ างคณะกรรมการใคร่ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมดไว้ ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกท่านที่มีส่วนผลักดันนโยบายของคณะกรรมการไปสู่ทางปฏิบัติ จนสามารถด�ำเนินงานผ่านไปได้อีกวาระหนึ่ง
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ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทและกลุ่มธุรกิจ :

บริษัทฯ จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทในเครือที่
สามารถด�ำเนินการในลักษณะท�ำงานเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดังนี้
1. บริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) – บริษทั แม่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบกลุม่ ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศทีเ่ ป็นธุรกิจหลักของกลุม่
บริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management)
และกลุม่ ธุรกิจเกีย่ วกับการค้าทางเรือ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าจัดหาสินค้า ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ
2. บริษทั จุฑาผกากรอง ชิปปิง้ จ�ำกัด – บริษทั ย่อย เป็นฐานในประเทศสิงคโปร์ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบกลุม่ ธุรกิจเดินเรือระหว่าง
ประเทศที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management)
3. บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด – บริษัทย่อยมีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
4. บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด – บริษัทร่วม มีหน้ารับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
ขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นต้น
1. วิสัยทัศน์ ภูมิใจเรือไทยของเรา
»» วัตถุประสงค์

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเรือไทยมหาชนแห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด และ
รับจ้างบริหารจัดการเรืออย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพพาณิชย์นาวีของไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
»» เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะยังคงจ�ำนวนเรือของบริษทั ฯ ไว้ที่ 6 ล�ำ เพราะเป็นเรืออเนกประสงค์ มีอายุนอ้ ยและมีประสิทธิภาพสูง
เป็นที่ต้องการของตลาด และคงเน้นให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา โดยท�ำสัญญากับผู้จ้างเหมารายเดิมๆ ประมาณ
คราวละ 6 เดือน เพื่อรักษาระดับรายได้หลักให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 – 10 ต่อปี
ในขณะเดียวกันเพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งในการลงทุนและเป็นการเพิม่ ประสบการณ์ในเรือประเภทต่างๆ บริษทั ฯ ยังได้เพิม่
การให้บริการจัดการเรือให้กับเจ้าของเรืออื่นในฐานะ Technical Management
นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินเตรียมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากลเพื่อเข้าโครงการ ISO 9001:2008
และได้รับประกาศนียบัตรจาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
»» ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้แปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท และทุนช�ำระแล้ว 422,385,213 บาท
(สี่ร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามบาท) โดยมีกลุ่มตระกูลเพ็ญชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปี 2555

»» วันที่ 9 สิงหาคม 2555 บริษทั ฯ และบริษทั NORDANA LINE A/S (Nordana) ประเทศเดนมาร์ก ร่วมกันจัดตัง้ บริษทั ย่อย
(บริษทั ไทยเดน มาริไทม์ จ�ำกัด) โดยมีทนุ จดทะเบียน 225 ล้านบาท และมีสดั ส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั ฯ กับ Nordana
ร้อยละ 51 : 49
»» วันที่ 15 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อยคือ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด ได้ทำ� สัญญาซื้อเรือเดินทะเลจ�ำนวน 1 ล�ำ คือ
เรือ MV Fredensborg ในราคา 735 ล้านบาท เป็นเรือบรรทุกสินค้าอเนกประสงค์ ขนาดประมาณ 12,580 เดทเวทตัน
โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน
กิจการขนส่งทางเรือประเภท 7.9 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555
»» วันที่ 6 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็น ซี เอ มารีน คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดท�ำระบบบริหาร
คุณภาพ ตามข้อก�ำหนด ISO 9001:2008 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความ
พอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าหรือผูร้ บั บริการ และได้รบั การยอมรับ ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน และป้องกันสิง่ แวดล้อม
ปลุกจิตส�ำนึกให้พนักงานท�ำงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
ปี 2556

»» วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 258,000,000 บาท เป็น 325,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จ�ำนวน 22,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 3 บาท เพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
»» วันที่ 24 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (เพิ่มทุนจดทะเบียน) ของ
บริษัท จากเดิม 258,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 325,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 108,450,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท
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»» วันที่ 25 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 258,000,00 บาท เป็น
325,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 22,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาทเพื่อขายให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด (Private Placement)
»» วันที่ 25 ตุลาคม 2556 บริษัทฯจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 22,450,000 หุ้น มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท ในราคา
4.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement)
»» วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียน จ�ำนวน 325,350,000 บาท เป็น 650,700,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญจ�ำนวน 108,450,000 หุ้น มูลค่า
ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 3 บาท ในราคาหุน้ ละ 4.50 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
»» วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็น 650,700,000 บาท มีทนุ ช�ำระแล้ว 325,350,000 บาท
ปี 2557

»» วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 17 – 30 ตุลาคม 2556 จ�ำนวน 22,450,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 101,025,000.00 บาท วัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
»» วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 422,385,213.00 บาท
และจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด 140,795,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท
»» วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งแบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ F (53 – 5)
จ�ำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นรวม 31,954,414.50 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ			 		 1,089,735.00 บาท
จ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ						 30,864,679.50 บาท
หมายเหตุ จ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธินี้ไม่รวมเงินเพิ่มทุนจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจ�ำนวนรวม 113,598,405.00 บาท
จากหุ้นเพิ่มทุน 25,244,090 หุ้น ที่ราคา 4.50 บาทต่อหุ้น
»» วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 หุ้นเพิ่มทุนของ JUTHA เริ่มซื้อขายหุ้นใหม่ 422,385,213.00 บาท หุ้นสามัญ 138,245,071
หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น
ปี 2558

»» วันที่ 29 เมษายน 2558 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 40 มีมติให้แต่งตัง้ นายชนิตร เพ็ญชาติ เป็นกรรมการใหม่อกี 1 ท่าน
»» บริษัทได้รับผิดชอบด�ำเนินการขนส่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการ จากเมืองท่าโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น มายัง
ท่าเรือน�ำ้ ลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยทยอยขนส่งลงเรือทั้งที่เป็นเรือของบริษัทเองและเรือที่บริษัทรับบริหารจัดการ
นับเป็นการขนส่งสินค้าของรัฐบาลโดยเรือไทยเป็นครัง้ แรกในรอบระยะเวลาหลายสิบปี ขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกได้มาถึง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และทยอยเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นล�ำดับจนเสร็จสิ้นทั้งโครงการ จ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 63 ขบวน
»» วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
การจัดท�ำโดยรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด�ำเนินการโดย
ความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด
ปี 2559

»» วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทราบว่ามีการซื้อขายหุ้น Big Lot เกิดขึ้นจ�ำนวน 15,715,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
»» วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทราบข่าวเพิ่มเติมการซื้อขายหุ้น Big Lot จ�ำนวน 15,715,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วนั้น เป็นการขายหลักทรัพย์ของ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ให้กับนางสาว
เกศริน อุน่ พงษ์เจริญสุข ทัง้ จ�ำนวน โดยผูซ้ อื้ ได้รายงานการได้มาของหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246 – 2) ของหลักทรัพย์
จ�ำนวนดังกล่าว คือ 15,715,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท
ส�ำนักงานใหญ่		

ประเภทของกิจการ :
ทุนจดทะเบียน
:
มูลค่าเงินลงทุน
:

เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
153 อาคารมาโณ ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ และขนส่งสินค้าทางบก
15 ล้านบาท
ร้อยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท
ส�ำนักงานใหญ่		
ประเภทของกิจการ
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าเงินลงทุน

จุฑาผกากรอง ชิปปิ้งไพรเวท จ�ำกัด
50 Raffles Place, # 17 – 01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
8.86 ล้านบาท
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท
ส�ำนักงานใหญ่		

:

:
:
:
:

:

ประเภทของกิจการ :
ทุนจดทะเบียน
:
มูลค่าเงินลงทุน
:
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ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด
153 อาคารมาโณ ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 39
(ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
225 ล้านบาท
ร้อยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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ลั

กษณะ
การประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2557 – 2559 ที่ผ่านมา

										

หน่วย :ล้านบาท

			

2559

สายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจ ด�ำเนินการโดย % การถือหุน้ ของบริษทั
กลุ่มธุรกิจเดินเรือหลัก บริษัท จุฑานาวี
จ�ำกัด (มหาชน)
การรับบริหารจัดการเรือ บริษัท จุฑานาวี
จ�ำกัด (มหาชน)
100
กลุ่มธุรกิจเดินเรือ
บริษัท จุฑา
(บริษัทย่อย)
ผกากรอง ชิปปิ้ง
ไพรเวท จ�ำกัด
บริษัท ไทยเดน
51
กลุ่มธุรกิจเดินเรือ
มารีไทม์ จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
รวม

2558

2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %
223.63 64.15 274.31 69.05 298.27 70.11
20.71

5.94

15.00

3.78

23.59

5.54

0

0

0

0

0

0

104.27 29.91 107.96 27.17 103.58 24.35
348.61 100 397.27 100 425.44 100

โครงสร้างรายได้

โครงสรางรายได 2557 - 2559
(หนวย : ลานบาท)
274.31
=
69.05%

298.27
=
70.11%

223.63
=
64.15%

104.27
=
29.91%

107.96
=
27.17%

103.58
=
24.35%

20.71
=
5.94%

15.00
=
3.78%

23.59
=
5.54%

2559

2558

2557

รายไดจากกลุมธุรกิจเดินเรือหลัก รายไดจากกลุมบริหารจัดการเรือ รายไดจากกลุมบริษัทยอย
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
จุดเด่น ปี 2559

หลังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับโอกาสในการรับขนส่งสินค้า
ให้กับโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งเมื่อกลางเดือนตุลาคม ได้เข้าร่วมประมูลเพื่อขนส่งท่อเหล็กจ�ำนวนประมาณ 2 แสนตัน
ช่วงกลางปี 2560 – 2562 จากประเทศมาเลเซียมาประเทศไทยให้กบั บริษทั ปตท จ�ำกัด ในนามโครงการ “ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บนดิน ระยะที่ 5 ” และจะทราบผลการประมูลช่วงต้นปี 2560

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :
บริษัทฯ ได้เสนอบริการใน 3 รูปแบบ คือ การบริการด้วยเรือของบริษัทฯ เอง ซึ่งเป็นเรืออเนกประสงค์ (Multipurpose)
ส�ำหรับการขนส่งกึ่งประจ�ำเส้นทาง (Semi – Liner) กับเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) และการให้บริการ
บริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น ดังนี้
1. การให้บริการกึ่งประจ�ำเส้นทาง (Semi – Liner) ในแถบเอเชีย โดยบริษัทฯ เน้นเส้นทางระหว่างไทย – เกาหลีใต้ – ญี่ปุ่น
ส�ำหรับการรับสินค้าขาออกจากประเทศไทยเป็นสินค้าเกษตร เช่น น�ำ้ ตาลทรายดิบ ข้าว มันส�ำปะหลัง แร่ ในขณะทีส่ นิ ค้าขาเข้าเป็น
สินค้าประเภทเหล็ก สินค้าโครงการ (Project Cargo) และเครื่องจักร การเดินทางต่อรอบทั้งขาออกและขาเข้าประมาณ 45 วัน โดย
ใช้เวลาการเดินทางในทะเลประมาณ 20 วัน
2. การให้บริการเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถให้บริการในเส้นทาง
ทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างเหมาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ คัดเลือกผู้จ้างเหมา (Charterer) เรือโดยตรงและผ่านการติดต่อ
นายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสูง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมี
ความมัน่ คงสูง ปัจจุบนั บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับบริการด้านนีม้ าก เพราะสามารถลดความเสีย่ งในด้านการหาสินค้าและราคาน�ำ้ มัน
และท�ำให้บริษัทฯมีรายได้ที่แน่นอน
3. การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ด้วยความพร้อมด้าน
ประสบการณ์ทผี่ บู้ ริหารและพนักงานสัง่ สมมานาน หลังจากนัน้ ได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ ทีเ่ ป็นเรือประเภทอืน่
เช่น เรือส�ำหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ในปี 2559
การให้บริการเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter)

หลังจากสภาพเศรษฐกิจได้ตกต�ำ่ ทั่วโลกต่อเนื่องจากปีที่แล้ว เพี่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้นำ� เรือที่มีอยู่ทั้งหมด 5 ล�ำ มาให้
บริการแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ดังนี้
»» M.V. จุฑามาลี (M.V. Nordana Malee), M.V. จุฑาวาสนา (M.V. Nordana Andrea) และ M.V. จุฑาพุทธชาด (M.V. Nordana
Sophie) ให้บริการในเส้นทางรอบโลก Asia – TransPacific – Atlantic – Asia (ผ่านคลอง Panama และคลอง Suez)
»» ส�ำหรับเรือ M.V. จุฑาธรรมรักษา และเรือ M.V. จุฑาปัทมา ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยจัดให้บริการในรูปแบบผสมระหว่างเรือ
ประจ�ำเส้นทางและเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลาในช่วงสั้น ในเส้นทาง Intra – Asia บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์บริการ
ของเรือทั้ง 2 ล�ำนี้ให้เป็นแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา โดยเน้นการท�ำสัญญาเป็นช่วงประมาณ 6 เดือนต่อครั้ง เพื่อรอ
ดูจังหวะของตลาด
การให้บริการบริหารจัดการเรือแก่บริษัทอื่น (Ship Management)

ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้นทุนที่ต�่ำ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรต่างๆให้บริหาร
จัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกทั้งในฐานะ Technical Managers
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2. การตลาดและการแข่งขัน
ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (Baltic Dry Index – BDI)

ในปีที่ผ่านมา ดัชนีบอลติกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต�ำ่ กว่า 1,000 จุด ดัชนีเริ่มต้นของปีอยู่ที่ระดับประมาณ 430 และลดลงถึง
ระดับ 300 จุดเศษในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนัน้ เคลือ่ นไหวในระดับต�ำ่ กว่า 1,000 จุดเศษ และปรับสูงสุดทีร่ ะดับ 1,257 จุด
กลางเดือนพฤศจิกายน และปิดที่ระดับ 961 ณ สิ้นปี
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https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
ธุรกิจการขนส่งทางเรือในปี 2559 ที่ผ่านมาไม่แตกต่างจากปีก่อน สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวในระดับที่จะ
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันและความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผูป้ ระกอบการได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความ
ต้องการใช้เรือ ได้แก่ การลดปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ และการตัดท�ำลายเรือเก่าเป็นเศษเหล็ก เป็นต้น และมีการควบรวมกิจการ
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ของโลกเพื่อลดการแข่งขัน ทั้งนี้ไม่รวมการเลิกกิจการของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ที่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจได้
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2560

ในปี 2560 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือยังคงไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมี
อัตราการเติบโตในระดับต�่ำที่สุดนับจากปี 2552 ส่งผลให้ความต้องการการขนส่งสินค้าลดลง อัตราค่าระวางเรือจึงยังคงอยู่ในระดับ
ต�่ำมาก ในปีที่ผ่านมามีการลดปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ การน�ำเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จ�ำนวนมากไปตัดท�ำลายเป็นเศษเหล็ก
และมีการควบรวมกิจการของบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นสถานการณ์ตกต�่ำของอุตสาหกรรมไปได้
และในปี 2560 เชื่อว่าตลาดเรือบรรทุกสินค้าเทกองก็น่าที่จะด�ำเนินรอยตามเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  
ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายเป็นอย่างมากภายหลังจากการล่มสลาย
ของตลาดการเงินในปี 2552 อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆ หลายประเทศ
จึงยังคงอยู่ในสภาพก�ำลังฟื้นตัวเท่านั้น ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ โอกาสที่จะกลับมาแข่งแกร่งเต็มที่ต้องใช้เวลาหลายปี
และต้องอาศัยการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเพิ่มอัตราประสิทธิภาพการใช้งานกองเรือ การลดขนาดเรือที่
ใหญ่เกินความต้องการ อย่างไรก็ดี ธุรกิจการขนส่งทางเรือจะได้ประโยชน์ตามสมควรจากมาตรการการลดปริมาณเรือสั่งต่อใหม่
และการตัดท�ำลายเรือเป็นเศษเหล็กจ�ำนวนหนึ่งในปีที่ผ่านมา
ในประเทศไทย การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางเรือยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การแข่งขันเด่นชัด
เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายบริหารเรือต่างประเภทกัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทยังคงเป็นลูกค้าเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
(Time charter) และลูกค้าที่บริษัทรับบริหารจัดการเรือเพื่อขนส่งสินค้าทั่วโลก ซึ่งต่างไปจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ภาพรวมของ
การแข่งขัน จึงเป็นไปในระดับสากล
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ปั

จจัย
ความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จ�ำแนกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดหามาตรการป้องกันและบรรเทา
ความเสี่ยงต่างๆ ไว้ดังนี้
»» ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
»» ความเสี่ยงด้านการตลาด
(1) ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา
(2) ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้า
(3) ความเสี่ยงจากผู้ว่าจ้างบริหารเรือ
»» ความเสี่ยงด้านการบริหาร
»» ความเสี่ยงด้านการเงิน
»» ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ที่เป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล มีลักษณะที่ต้องเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาทั่วโลกตาม
ลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน อาทิ อุบัติเหตุจากการผจญกับภัยธรรมชาติ เช่น พายุ กระแสน�ำ้ กระแส
ลม และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานเรือ หรือบุคคลอื่น
ที่ก่อเหตุให้เกิดความเสียหายได้ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือหรือสินค้าไฟไหม้ สินค้าเสียหายจากการเปียกชื้นจากน�้ำฝนหรือ
น�้ำทะเล อีกทั้งปัจจุบันยังมีภัยที่เกิดจากการกระท�ำอันเป็นโจรสลัดที่มีพฤติกรรมการปล้นจับเรือพร้อมลูกเรือเพื่อท�ำการแลกกับ
ค่าไถ่ที่เป็นจ�ำนวนเงินมหาศาล
ความเสีย่ งดังกล่าวมานี้ จะน�ำมาซึง่ ความสูญเสียทัง้ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ตลอดจนเสียโอกาสในการท�ำธุรกิจทีต่ อ้ งหยุดชะงัก
ลงจากการที่ไม่สามารถด�ำเนินการให้เรือวิ่งรับส่งสินค้าได้ตามปกติ และรวมไปถึงการลดลงของรายได้ด้วย
ในเรือ่ งความเสี่ยงในด้านอุบตั ิเหตุทอี่ าจเกิดขึน้ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยได้มีการท�ำประกันภัยทางทะเล
ที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance)
2. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
ส่วนความเสี่ยงทางด้านภัยจากการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด บริษัทฯ ก็ได้มีการท�ำประกันภัยเพิ่มเติมจากข้างต้นแล้ว รวมถึงมี
มาตรการป้องกันมาเสริมเพื่อลดความเสี่ยงลงด้วย
ส่วนต้นทุนทีส่ ำ� คัญของธุรกิจคือราคาเชือ้ เพลิงเรือ ทีถ่ กู ก�ำหนดโดยราคาตลาดโลกเป็นต้นเหตุทคี่ วบคุมไม่ได้ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึง
เน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) ทัง้ หมด เพราะผูจ้ า้ งเหมาจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าน�ำ้ มันเอง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงท�ำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวโดยมีความเสี่ยง
ต�ำ่ มากและไม่มีต้นทุนการเงินน้อย
ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับที่ดีมาก
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ความเสี่ยงด้านการตลาด

เนื่องจากธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีเป็นธุรกิจเปิดเสรีและปริมาณการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณการค้าของโลก ซึ่งถ้าช่วงใด
ภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีด้วย นอกจากนั้นการเข้ามาของคู่แข่งอาจท�ำให้อุปทานด้านจ�ำนวนกองเรือมากกว่าอุปสงค์ของ
ตลาด สภาพการขึ้นลงตามวัฏจักรท�ำให้เกิดความไม่แน่นอนของผลประกอบการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพตลาดในปัจจุบัน ปริมาณการค้าของโลกเกิดความถดถอยอย่างเห็นได้ชัด อันสืบเนื่องมาจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ ทัง้ ยุโรปและเอเชีย อีกทัง้ ความต่อเนือ่ งของการทีม่ ปี ริมาณการเร่งต่อเรือใหม่ๆ เข้าสูต่ ลาด
ทีก่ อ่ ให้เกิดจ�ำนวนกองเรือทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการสวนกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ อุปสงค์ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะที่อุปทานก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงน�ำไปสู่การแข่งขันกันสูงเป็นอย่างมากของบริษัทเจ้าของเรือ ผลที่ตามมาคือ
ราคาค่าระวางขนส่งได้ถูกบีบลงมาเป็นอย่างมาก และต้องแข่งขันกันตลอดเวลา
บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยได้เน้นการบริการประเภทเดินเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) ที่ยาวนาน
ทั้งหมด เพราะผู้จ้างเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสินค้าเอง ซึ่งเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดได้ใน
ระดับดีมาก ถึงแม้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุมได้ยาก แต่บริษัทฯ ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันอย่าง
สม�่ำเสมอด้วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพตลาดอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยแหล่งข้อมูลการวิจัยต่างๆ สถิติจาก The Baltic Dry Index
(BDI) ข้อมูลจากลูกค้า นายหน้า ฯลฯ และที่สำ� คัญคือการเลือกใช้เรือแบบอเนกประสงค์ (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม
ที่มีอุปกรณ์การขนถ่ายพร้อม ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันท่วงที

1. ความเสี่ยงจากผู ้จ้างเหมา

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) ทั้งหมด ซึ่งลักษณะธุรกิจ
ประเภทนี้ บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้จัดเรือ อุปกรณ์อื่นๆ และคนประจ�ำเรือ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินหลักที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ให้บริการ
ทั่วโลกตามความต้องการ และลักษณะธุรกิจของผู้จ้างเหมาหรือผู้จ้างเหมาต่อ ซึ่งผู้จ้างเหมาเหล่านี้อาจมีปัญหาด้านการเงินอันจะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้วยการเลือกท�ำธุรกิจเฉพาะกับบริษัทใหญ่และตรวจ
สอบประวัติของผู้จ้างเหมาจากลูกค้าและนายหน้าก่อนเสมอ ตลอดจนมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

2. ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู ้จ้างเหมาเรือ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนายหน้าระดับโลกที่มีความสามารถ น่าเชื่อถือและคุ้นเคยเป็นอย่างดี
กับบริษัทฯมาเป็นเวลานานจนสามารถวางใจได้ว่า บริษัทฯจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

3. ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ

สัญญาการจ้างบริหารจัดการเรือให้แก่บริษัทเจ้าของเรือจะมีระยะเวลาปีต่อปี ซึ่งจะเกิดรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ
หากลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการให้บริการ ก็สามารถต่อสัญญาต่อไปได้เป็นระยะๆ และมูลค่าของรายได้ก็จะ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงตามจ�ำนวนของเรือ แต่หากลูกค้าไม่พงึ พอใจในประสิทธิภาพของผลการปฎิบตั งิ าน ก็จะไม่ทำ� การต่อสัญญาจ้างเพือ่
บริหารเรือ ซึง่ น�ำมาสูค่ วามสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญอันจะส่งผลต่อความส�ำเร็จหรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ความรู้
ความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส�ำนักงานและบนเรือ และรวมไปถึงการมีเครื่องมือช่วยใน
การบริหารงานทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญในการคัดสรรพนักงานและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ความรู้อยู่อย่างสม�่ำเสมอ และได้คัดสรรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานในองค์กร เพื่อให้มั่นใจในการบริหารจัดการ
และน�ำมาซึ่งการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
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ถึงแม้การจัดการในการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีจะมีรายละเอียดในการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายฝ่ายทัง้ ภายใน
และภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเป็นทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (โดยเฉพาะคนประจ�ำเรือ) และบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น
การดูแลตัวเรือ การขนถ่ายสินค้า ฯลฯ แต่นับว่าความเสี่ยงยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากและสามารถควบคุมได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญเฉพาะ
บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาก�ำลังคน โดยส่งพนักงานเข้าท�ำการฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
2. ความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง
บริษัทฯ มีการวางแผนการซ่อมบ�ำรุงเรือตามก�ำหนดเวลาไว้เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. ความเสี่ยงจากข้อบังคับตามมาตรฐานสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime
Organization หรือ IMO) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรือที่รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก
บริษทั ฯ ได้มหี ลักปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด บริษทั ฯ มีความช�ำนาญในการด�ำเนินธุรกิจด้านนีม้ าเป็นเวลากว่า 30 ปี มีบคุ ลากร
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอย่างแท้จริง มีการปรับปรุงสถานะองค์กรให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
4. ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention 2006) บริษัทฯ ได้เริ่ม
ด�ำเนินการตามขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ตามข้อก�ำหนดที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556
ความเสี่ยงด้านการเงิน

(ก) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายได้ทั้งหมดเป็นเงินดอลลาร์
สรอ. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้ กล่าวคือ รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมด
ที่ได้รับมาเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. นั้น จะน�ำไปช�ำระหนี้ที่เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นๆ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ
จึงกู้เงินส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง

(ข) ด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดต้นทุนดอกเบี้ย โดยใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่
และลอยตัวส�ำหรับเงินกูย้ มื และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูย้ มื อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เนือ่ งจากเงินกูย้ มื ในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เกือบทัง้ หมดมีอตั ราส่วนต่าง
คงที่ซึ่งผูกกับอัตราดอกเบี้ย LIBOR แบบลอยตัว
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง

ภัยจากการกระท�ำอันเป็นโจรสลัดบริเวณน่านน�้ำประเทศโซมาเลีย ได้ถูกขยายพื้นที่ออกมาจนครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่
ของมหาสมุทรอินเดีย อันเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้แก่บริษัทเดินเรือทั่วทั้งโลกเป็นอันมาก ซึ่งหากเรือล�ำหนึ่งล�ำใดตกอยู่ภายใต้การ
ยึดครองของโจรสลัด ก็จะน�ำมาซึ่งความสูญเสียทางด้านการเงิน คือจะต้องน�ำเงินจ�ำนวนมากเพื่อท�ำการไถ่ถอนเรือและลูกเรือคืน
จากโจรสลัด อีกทั้งยังต้องเสียโอกาสในการท�ำการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียด้านขวัญก�ำลังใจของลูกเรืออีกด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้เรือแต่ละล�ำมีการประกันภัยจากการกระท�ำอันเป็นโจรสลัด อีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันการถูกจู่โจมจาก
โจรสลัด โดยปฎิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั การแนะน�ำจากหน่วยงานนานาชาติทเี่ กีย่ วข้อง (BMP4 – Best Management Practices
volume 4) รวมไปถึงการจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธเพือ่ เป็นชุดคุม้ ครองเรืออีกด้วย ทัง้ นี้ ย่อมก่อให้เกิดต้นทุนทีม่ ากขึน้
ในการเดินเรือ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ก็นับว่ามีความคุ้มค่าอยู่
ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือที่มีลักษณะเป็นวัฎจักร มีผลกระทบต่อบริษัทกล่าวคือ

ธุรกิจเดินเรือ มีสภาพเป็นวัฏจักร
ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจประเภทการบริการทีม่ วี งจรชีวติ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้ากับปริมาณจ�ำนวนเรือทีม่ ี
ให้บริการในช่วงนัน้ ๆ และมักจะมีชว่ งเวลาแต่ละรอบค่อนข้างยาวนานกว่าวัฏจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริโภค วัฏจักร
ของธุรกิจเดินเรือมักส�ำรวจจากสถิติการรับขนส่งสินค้าของเรือขนาดใหญ่ที่เกิดในแต่ละวัน (BDI) ในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไป
พบว่าวัฏจักรธุรกิจเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 7 ปีต่อรอบ โดยเริ่มจากลักษณะที่ก�ำลังมีแนวโน้มขึ้น จนกระทั่งเติบโตสูงสุด และเริ่ม
หดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นอาจจะกินช่วงระยะเวลายาวนานต่างกัน ตัวอย่างจากช่วงปีที่เติบโตสูงสุด 2550 – 2551
ซึ่งหลังจากนั้นคาดว่าธุรกิจหดจะตัวจนถึงจุดต�่ำสุดในปี 2559 และจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นใหม่ในช่วงปลาย 2560 อย่างไรก็ตาม
ในแต่ละช่วงก็มีช่วงวัฏจักรเล็กๆ เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นในปัจจุบันนักวิเคราะห์จะลดความเสี่ยงของการคาดการณ์วัฏจักรของธุรกิจนี้
โดยการก�ำหนดวัฏจักรในช่วงที่สั้นๆ และถี่ขึ้น

ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ

ความเสีย่ งของธุรกิจมีได้ตงั้ แต่ความเสีย่ งต�ำ่ จนกระทัง่ สูงสุด ซึง่ มีผลกระทบต่อบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบ
ด้านดี คือ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถวางแผนคาดการณ์การบริการได้ เนื่องจากวัฏจักรโดยทั่วไปช่วยให้บริษัทฯ คาดคะเนได้ถูกต้องพอ
สมควร ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือแต่ละช่วงกินเวลาค่อนข้างยาวนาน โดยเฉพาะช่วงของการตกต�ำ่ ซึ่งท�ำ
ให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการบริหารต้นทุนเพื่อรอสถานการณ์
วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เป็นการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการศึกษาว่าบริษัทเดินเรือและการก�ำหนดค่า
ระวางเรือมีผลอย่างไรต่ออุปสงค์และอุปทานในการสร้างเรือเพื่อตอบสนองต่อการค้าทางทะเลอย่างไร นอกจากนั้นวัฏจักรยังช่วย
อธิบายผลกระทบของราคาเรือต่อประเภทของเรือในช่วงทีธ่ รุ กิจตกต�ำ่ ดังนัน้ เราจึงแบ่งวัฏจักรโดยวัดจากอุปสงค์ของลูกค้าได้เป็นดังนี้
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»» ระยะตกต�่ำ (TROUGH)

เป็นระยะแรกของวัฏจักรซึ่งโดยรวมเกิดจากอุปทานล้น เห็นได้จากเริ่มมีเรือมาสะสมในเมืองท่าในขณะที่เริ่มจะมีการลด
ความเร็วของเรือเพื่อลดปริมาณการเข้ามาเทียบท่า และช่วยประหยัดน�้ำมันด้วย ในระยะนี้อัตราค่าระวางเรือเริ่มมีแนวโน้มลดลงใน
อัตราที่พอๆ กับต้นทุนของเรือ บริษัทเรือเริ่มรู้สึกได้ถึงปัญหาสภาพคล่องการเงินและเริ่มเตรียมการขายเรือ ราคาขายเรือเริ่มลดลง
และเริ่มมีการขายซาก
»» ระยะฟื้นตัว (RECOVERY)

เป็นระยะที่ 2 ของวัฏจักรซึ่งงอุปสงค์และอุปทานมีปริมาณพอๆ กัน อัตราค่าระวางเรือสูงขึ้นกว่าต้นทุน เรือประเภท
คอนเทนเนอร์เริ่มขับเคลื่อนเนื่องจากมีค�ำสั่งซื้อขายสินค้ากัน ในระยะนี้ความคาดหวังในตลาดมีทั้งด้านดีและด้านลบ เพราะยังไม่
แน่ใจในสภาวะการของตลาดมากนัก แต่สภาพคล่องทางการเดินเรือของบริษัทฯเริ่มดีขึ้น
»» ระยะสูงสุด (PEAK)

เป็นระยะสามของระดับสูงสุด เนื่องจากอัตราค่าระวางค่อนข้างสูงถึง 2 หรือ 3 เท่าของต้นทุนเรือ อุปสงค์และอุปทาน
เท่ากัน เรือมีการว่าจ้างตลอด สภาพคล่องการเงินของบริษัทค่อนข้างสูง ระยะนี้อาจกินเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือหลายปีขึ้นอยู่กับ
อุปสงค์และอุปทาน ราคาเรือมือสองแพงกว่าต้นทุน อู่ต่อเรือมีคำ� สั่งเยอะมาก
»» ระยะพังทลาย (COLLAPSE)

เป็นระยะที่สี่ที่เกิดจากอุปทานมีระดับสูงกว่าอุปสงค์ อัตราค่าระวางเริ่มลดลง เรือจ�ำนวนมากเริ่มชะงักอยู่ในเมืองท่า
อีกครัง้ ถึงแม้วา่ สภาพคล่องทางการเงินยังคงสูงแต่เรือเริม่ ลดการท�ำงานลง ทัง้ นีร้ ะยะนีอ้ าจเกิดจากวัฏจักรของธุรกิจความหนาแน่น
ของเรือในท่าและการส่งมอบเรือใหม่ที่ต้องใช้เวลามากขึ้น
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ข้

อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
โครงสร้างรายได้

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

1

ชื่ อบริษัท
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจหลัก

ธุรกิจพาณิชย์นาวี

ทุนช�ำระแล้วทั้งสิ้น
เลขทะเบียนบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่ที่

422,385,213 บาท
0107536001613 (เดิม บมจ. 235)
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ 153 สุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
02-260-0050
02-259-9825, 02-259-9824
office@jutha.co.th
www.jutha.co.th

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
Website

2
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นิติบุคคลที่บริษัท
ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท
ส�ำนักงานใหญ่ :

เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ 153 สุขมุ วิท 39 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
ประเภทของกิจการ : ธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ และขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน :
15 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน :
ร้อยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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บริษัท
ส�ำนักงานใหญ่ :
ประเภทของกิจการ :
ทุนจดทะเบียน :
มูลค่าเงินลงทุน :

จุฑาผกากรอง ชิปปิ้งไพรเวท จ�ำกัด
50 Raffles Place, # 17 – 01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
8.86 ล้านบาท
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท

ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด

ส�ำนักงานใหญ่ :

153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประเภทของกิจการ : ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน :
225 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน :
ร้อยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด

3

บุ คคล
อ้างอิงอื่นๆ
หน่วยงานก�ำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-695-9999
โทรสาร : 02-695-9660
อีเมล์ : info@sec.or.th
เว็บไซต์ : http://www.sec.or.th
หน่วยงานก�ำกับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000, 02-009-9740
โทรสาร : 02-009-9991
ศูนย์บริการข้อมูล : 02-009-9999
อีเมล์ : SETCallCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
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นายทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9378
โทรสาร: 02-009-9476
ศูนย์บริการข้อมูล : 02-009-9999
อีเมล์ : srg_tsd@set.or.th
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th
ผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล
นางสาวสมจินตนา
นางสาวสุภาภรณ์

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-259-5300
โทรสาร : 02-260-1553
กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2982
เลขที่ 5599
เลขที่ 8125

“ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้
จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56 – 1) ของบริษัทที่แสดงไว้
ในเว็บไซต์ของ คณะก�ำกับหลักทรัพย์และดูแลหลักทรัพย์ท่ี
http://www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.jutha.co.th ”
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของทรัพย์สิน

อาคารส�ำนักงาน
บริษัทฯ ได้เช่าอาคารที่ท�ำการ เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 เนื้อที่ประมาณ 719.14 ตารางเมตร มีกำ� หนดระยะเวลาเช่าปีต่อปี ค่าเช่าในปี 2559
จ�ำนวน 955,211 บาท ค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่าความเย็น 3,167,709 บาท รวม 4,122,920 บาท

เรือเดินทะเล
กองเรือที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเจ้าของปี 2559

1
2
3
4
5
6

ชื่อเรือ(ปัจจุบัน)

ปีสร้าง

Nordana Malee
Nordana Andrea
Nordana Sophie
Jutha Patthama
Jutha Dhammaraksa
Fredensborg

2552
2543
2541
2539
2538
2554

ประเทศ เดทเวท
ประเทศที่
เส้นทางที่ให้บริการ
ประเภทเรือ
ตัน
จดทะเบียน
ที่สร้าง
ในปัจจุบัน
ญี่ปุ่น
11,945 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
ทั่วโลก
ญี่ปุ่น
8,974 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
ทั่วโลก
ญี่ปุ่น
8,976 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
ทั่วโลก
ไต้หวัน
8,241 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
เอเชีย – ตะวันออกกลาง
ญี่ปุ่น
8,691 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
เอเชีย – ตะวันออกกลาง
จีน
12,580 เทกอง/อเนกประสงค์
ไทย
ทั่วโลก
59,407
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บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิอื่นๆ โดยเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย ชัก
ธงไทยได้รบั สิทธิในการขนส่งสินค้าของราชการไทย รัฐวิสาหกิจและยังได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
ส�ำหรับ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด ได้รับบัตรส่งเสริม เลขที่ 2895(2)/2555 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ประเภท 7.9 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขหลักที่ได้รับ

1. ตามมาตรา 25 ให้ได้รับอนุญาตน�ำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช�ำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ
บุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�ำนวน และก�ำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
2. ตามมาตรา 26 ให้คนต่างด้าว ซึง่ เป็นช่างฝีมอื หรือผูช้ ำ� นาญการทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รบั อนุญาต
ท�ำงานเฉพาะต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารท�ำงานทีค่ ณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
3. ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
4. ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก�ำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น
5. ตามมาตรา 34 ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลตาม
มาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
6. ตามมาตรา 37 ให้ได้รับอนุญาตให้นำ� หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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JUTHA MALEE
DESCRIPTION OF MV JUTHA MALEE
(Current Name : Nordana Malee)
BUILT : 2009 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI/CALL SIGN: HSB4371
IMO NO. : 9437490
INMARSAT–C : 456700272
INMARSAT–F TEL : (+870) 764944190
INMARSAT–F FAX : (+870) 764944193
INMARSAT–F E–MAIL : HSB4371@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* (BC–XII) MNS*
TONNAGE

GRT : 8479
NRT : 3824
DWT : 11,944.75 MT
SUMMER DRAFT : 8.864 M
LIGHTSHIP : 3,612.55 MT
LOA : 116.99 M
LBP : 109.01 M
BEAM : 19.60 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.4 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–380 + 1.3 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 2.25 MT MGO/24 HRS

NO.1 UPPER HOLD
NO.1 LOWER HOLD
NO.2 UPPER HOLD
NO.2 LOWER HOLD
TOTAL

CARGO CAPACITIES
GRAIN
3,715.09
3,936.80
4,866.29
5,102.06
17,620.24

BALE
3,599.46
3,807.52
4,680.42
4,967.69
17,055.09

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 23.80 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 24.50 x 14.00 M
HOLD #2
HATCH COVER 32.20 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 32.20 x 14.00 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
CRANE 30.7 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(60 MT TANDEM)
SINGLE DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 6L 35MC–3,900 KW
AUX ENGINE : 2 x YANMAR 6 NY16L–UN, 320 KW
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JUTHA VASANA
DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA
(Current Name : NORDANA ANDREA)
BUILT : 2000 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT–C : 456729210
MINI–M TEL: 764584315
MINI–M FAX ; 764584316
MINI–M E–MAIL : HSCU2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*
TONNAGE

GRT : 7,659
NRT : 2,686
DWT : 8,973.60 MT
SUMMER DRAFT : 7.432 M
LIGHTSHIP : 3,219.82 MT
DIMENSIONS
LOA : 114.10 M
LBP : 105.40 M
BEAM : 19.60 M
SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.6 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–180 + 1.1 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY
CONSUMPTION : 15 MT IFO–380 + 1.3 MT MGO/DAY
28

CARGO CAPACITIES
GRAIN
NO.1 UPPER HOLD
3,516.09
NO.1 LOWER HOLD
2,878.79
NO.2 UPPER PART
5,594.24
NO.2 LOWER HOLD
4,616.63
TOTAL
16,605.75

BALE
3,224.87
2,667.24
5,192.40
4,209.79
15,294.30

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(50 MT TANDEM)
DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART
(Current Name : NORDANA SOPHIE)
BUILT : 1999 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI/CALL SIGN : HSCP2
IMO NO. : 9205562
INMARSAT–C : 456727410
MINI–M TEL : 764465747
MINI–M FAX : 764465749
MINI–M E–MAIL : HSCP2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*
TONNAGE

GRT : 7,659
NRT : 2,686
DWT : 8,976.45 MT
SUMMER DRAFT : 7.42 M
LIGHTSHIP : 3,216.98 MT
LOA : 114.10 M
LBP : 105.40 M
BEAM : 19.60 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.6 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–180 + 1.1 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY

JUTHA BUDDHACHART

CARGO CAPACITIES
GRAIN
NO.1 UPPER HOLD
3,516.09
NO.1 LOWER HOLD
2,878.79
NO.2 UPPER PART
5,594.24
NO.2 LOWER HOLD
4,616.63
TOTAL
16,605.75

BALE
3,224.87
2,667.24
5,192.40
4,209.79
15,294.30

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(50 MT TANDEM)
DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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JUTHA PATTHAMA
DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA
BUILT : 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN
FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT–C : 456729210
MINI–M TEL : 764584315
MINI–M FAX ; 764584316
MINI–M E–MAIL : HSCU2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339
TONNAGE

GRT : 6,635
NRT : 2,792
DWT : 8,240.92 MT
SUMMER DRAFT : 7.67 M
LIGHTSHIP : 2,893.75 MT
DIMENSIONS
LOA : 104.13 M
LBP : 96.95 M
BEAM : 19.00 M
SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 12.7 KTS
CONSUMPTION : 11.2 MT IFO–180 + 0.4 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY
CONSUMPTION : 15 MT IFO – 380 + 1.3 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 2.25 MT MGO/24 HRS
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CAPACITY

CARGO CAPACITIES
GRAIN
15,762.47

BALE
14,586.66

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HOLD #2
HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HATCH COVER : END ROLLING STEEL HATCH COVER
CARGO GEAR
DERRICK BOOM 25T X 2 SET
30T X 2SET
BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET
MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW)
NCR.RATING 3400 PS X193 RPM
GENERATOR NO.OF SET :
DIESEL 380 PSX900RPM X 2 SET (YANMER S165L–SN)
300 KVA.240KW. X 900 RPM X 2 SET
AC440V X 60 HZ
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JUTHA DHAMMARAKSA
DESCRIPTION OF MV JUTHA DHAMMARAKSA
BUILT : 1995 BY SHIN KOCHIJUKO, JAPAN
FLAG : THAI / CALL SIGN: HSB3370
IMO NO. : 9114050
INMARSAT–C : 456761530
INMARSAT M TEL : 656703610
INMARSAT M FAX : 656703611
NTT DoCoMo TEL : (81) 90 – 30228466
NTT DoCoMo FAX : (81) 90 – 30228467
NK NS* AND MNS*

CLASSIFICATION
TONNAGE

GRT : 6,275
NRT : 3,891
DWT : 8,691 MT
SUMMER DRAFT : 8.219 M
LIGHTSHIP : 2,571 MT
LOA : 100.59 M
LBP : 93.50 M
BEAM : 18.80 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 12.40 KTS
CONSUMPTION : 12 MT IFO–180 + 1.0 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.35 MT/DAY

NO.1 HATCH PART
NO.1 UPPER HOLD
NO.1 LOWER HOLD
NO.2 HATCH PART
NO.2 UPPER PART
NO.2 LOWER HOLD
TOTAL

CARGO CAPACITIES
GRAIN
496.83
3,446.56
3,172.25
496.83
3,161.85
3,166.48
13,940.80

BALE
496.83
3,219.74
2,931.22
496.83
2,995.72
2,955.79
13,096.13

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
DERRICK 25 MT x 2 (NO.1 FWD AND NO.2 AFT)
SINGLE CRANE 30 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด

M.V.FREDENSBORG

GENERAL INFORMATION
BUILDER :
SANFU SHIPYARD, PRC
FLAG :
THAI
HOMEPORT : THAI
CLASS :
GL + 100 A5, MULTI PURPOSE CARGO
VESSEL, ESP, E3, G, IW BMW F,
EQUIPPED FOR HEAVY CARGOES,
SOLAS II – 2 REG 54, +MC EJ AUT.
VESSEL :
FREDENSBORG BUILT 02/2011
TYPE :
HEAVY LIFT MULTI PURPOSE DRY CARGO
VESSEL, STRENGTHENED FOR HEAVY
CARGOES, EQUIPPED FOR THE CARRIAGE
OF CONTAINERS, TWEENDECK CAN BE
USED AS BULKHEADS IN HOLDS.
IMO/LAKES/AUSSIE/ITF FITTED.
ENGINES
MAIN ENGINE: MAK 6M43; MCR: 5400 KW
BOWTHRUSTER: JASTRAM 500 KW
DIMENSIONS
LOA : 138,50 M
LPP : 130,00 M
BEAM : 21,00 M
DRAUGHT : 8,00 M
HOLDS / HATCHES
3 HOLDS – DIMS :
HOLD 1 : 18,75 x 15,00 / 10,00 M
HOLD 2 : 42,00 x 17,50 M
HOLD 3 : 25,50 x 17,50 M
3 HATCHES – DIMS:
HATCH 1 : 18,75 x 15,00 / 10,00 M
HATCH 2 : 42,00 x 17,50 M
HATCH 3 : 25,50 x 17,50 M
TWEENDECKS : SAME DIMENTION AS HOLDS
NO ABSTUCTIONS BETWEEN HATCHES, THUS MAKING
CLEAR DECK SPACE UP TO 104,05 x 17,50 M
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ชื่อเรีอ (ปัจจุบัน) : M.V.Fredensborg
ปีสร้าง : 2554
ประเทศที่สร้าง : จีน
เดทเวทตัน : 12,580
ประเภทเรือ : เทกอง/อเนกประสงค์
ประเทศที่จดทะเบียน : ไทย
เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน : ทั่วโลก

TWEENDECK HEIGHTS
HOLD 1 : 5,38 / 4,55 M
HOLD 2 – LOWER LEVEL : 3,20 / 7,18 M
HOLD 2 – MIDDLE LEVEL : 5,95 / 4,43 M
HOLD 2 – UPPER LEVEL : 7,40 / 2,98 M
HOLD 3 : 5,54 / 4,43 M
ABOVE BASIS TANKTOP / TWEENDECK
LOAD DISTRIBUTION
TANKTOP : 16,00 MT/SQM
HATCH COVERS: 1,75 MT/SQM
HOLD 1 – TWEENDECK : 2,50 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, UPPER LEVEL : 2,50 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, MIDDLE LEVEL : 4,00 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, LOWER LEVEL : 4,00 MT/SQM
HOLD 3 – TWEENDECK : 4,00 MT/SQM
TONNAGE
DWT : 12.580 TONS
GR/NT : 9.611/4.260 TONS
SPEED AND CONSUMPTION
ABOUT 15 KNOTS ON ABT 24 MTIFO 380 CST
PORT CONSUMPTION IDLE : ABT 1,5 MT MGO
PORT CONSUMPTION WITH GEAR WORKING : ABUT 2,5 MT MGO
CARGO CAPACITIES
CARGO CAPACITY : ABOUT 15.953 CBM
CONTAINERS IN HOLDS : 334 TEU
CONTAINERS IN DECK : 331 TEU
CONTAINERS IN TOTAL : 665 TEU
– INCLUDING 50 REEFER CONTAINERS
CRANES
TWO NMF CRANES – LIFTING CAPACITY (SWL):
150,0 T – OUTREACH : 4,5 – 16,0 M
120,0 T – OUTREACH : 4,5 – 19,0 M
95,0 T – OUTREACH : 4,0 – 24,0 M
70,0 T – OUTREACH : 3,5 – 33,0 M
38,0 T – OUTREACH : 3,5 – 33,0 M
CRANES ABLE TO LIFT UP TO 300 MT IN COMBINATION
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นโยบายลงทุน

ตารางนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่างๆ ดังนี้
ชื่อบริษัทย่อย

ประเภท
และลักษณะธุรกิจ

จุฑาผกากรอง ชิปปิง้ ไพรเวท พาณิชย์นาวี

ทุนช�ำระแล้ว

%
การถือหุ้น

8,863,850.00 100

ต้นทุนเงิน
ลงทุน

มูลค่า
เงินลงทุนสุทธิ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายอื่นที่เหลือ

8,863,850.00 8,863,850.00

–ไม่มี–

บริษัทร่วม
เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส

ขนถ่ายสินค้าตัวแทน 15,000,000.00 33.33
เรือ

5,000,000.00 5,000,000.00

บริษัท ซี แอนด์ พี จ�ำกัด
พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

บริษัทอื่นๆ
มิตซูบิซิโลจิสติคส์
(ประเทศไทย)

สั่งสินค้าเข้า
ส่งสินค้าออก
ขนส่งสินค้า
ทางบก
ทางเรือ
ทางอากาศ

24,000,000.00 7.50

1,800,000.00 1,800,000.00

บ.มิตซูบิซิโลจิสติคส์
คอร์ปอเรชั่น จก.
บ.โตเกียวมารีนเชาท์อีสต์
(อาคเนย์) บริการ จก.
บ.บีทีเอ็ม โฮสดิ้ง
(ประเทศไทย) จก.

บริษัท บทด จ�ำกัด

พาณิชย์นาวี

499,500,000.00 3.04

15,195,645.00 15,195,645.00

รัฐบาล

บริษัท ไทยเดน
มารีไทม์ จ�ำกัด

พาณิชย์นาวี

225,000,000.00 51

114,749,900.00 114,749,900.00

NORDANA LINE
A/S (ประเทศเดนมาร์ก)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 680,274,443 บาท (ส่วนของบริษัทใหญ่ 502,712,508 บาท และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม 177,561,935 บาท)
2. มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นเท่ากับ 3.57 บาท
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ข้

อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
1. จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 650,700,000 บาท เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 422,385,213
บาท จ�ำนวนหุ้น 140,795,071 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 3 บาท
ข. สิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้
1. เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ให้มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผล โดยจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิตามที่ตราไว้
2. ในปีใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ ให้น�ำเอกสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ 1 ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไป
จนกว่าจะครบ
3. หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กำ� หนดในข้อ 1 ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่
หุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน
4. หุ้นบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ
การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น จะกระท�ำได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
แปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นค�ำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน
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2. ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละของหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 140,795,071 หุ้น
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อผู้ถือหุ้น

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข
นางปริยนาฏ ยังส์
นายวิชัย
จิรเจริญกิจกุล
DANSKE
BANK A/S
นายสุชาติ
หวังสว่างกุล
พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ
นายสุพจน์
ลาภานันต์รัตน์
บริษทั บริหารและพัฒนาเพือ่ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จ�ำกัด (มหาชน)
นางสาววิมล รัตนอ�ำพล
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

จ�ำนวนหุ้น
34,209,970
15,715,000
12,068,200
4,158,000
1,945,600
1,916,800
1,803,176
1,666,300
1,600,000
1,170,000
76,253,046

ร้อยละ
24.298
11.162
8.571
2.953
1.382
1.361
1.281
1.183
1.136
0.831
54.158

กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
3. การออกหลักทรัพย์อื่น

–ไม่มี–

35

รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

น

โยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per –
share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงาน หาก
ผลประกอบการของบริษัทมีก�ำไร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับ
บริษัทย่อยของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผลการด�ำเนินการมีกำ� ไร
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โค

รงสร้าง
การจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พลเรือตรี ชาโณ
นายศุกรีย์
นายศิริชัย
นายอดุลย์
นายสมพร
นายโกวิท
นายศรัณย์
นายชเนศร์
นายชนิตร

เพ็ญชาติ
แก้วเจริญ
สาครรัตนกุล
จันทนจุลกะ
ไพสิน
กุวานนท์
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ประวัติ
1. พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2534 – 2539
2528 – ปัจจุบัน
2525 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2509 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

ประธานกรรมการ
92 ปี
1,803,176 หุ้น
1.28
บิดาของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
บิดาของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 14
ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท มาโณ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จ�ำกัด
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
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2. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2552 – 2556
2545 – 2556
2545 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2543 – 2556
2533 – ปัจจุบัน
2524 – 2556
2522 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
2550
2548
2548
2546
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
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กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
79 ปี
48,000 หุ้น
0.02
ไม่มี
ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโททางการบัญชี Southern Illinois University, U.S.A.
ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สยามน�้ำมันละหุ่ง จ�ำกัด
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
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3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2554 – 2557
2553 – 2557
2553 – ปัจจุบัน
2552 – 2553
2550 – 2557
2547 – ปัจจุบัน
2547 – 2552
2543 – ปัจจุบัน
2542 – 2544
2537 – 2547
2537 – 2547
2520 – 2537
ประวัติการอบรม
2555
2555
2554
2545
2540
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

กรรมการอิสระ
68 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (Diplom – Volkswirt) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐชาร์เยอรมนี;
Hubert H. Humphrey Fellow,Boston University & American University, U.S.A;
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น4313
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ธนาคารไทย
เครดิตเพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(ส.ส.ส.)
ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เศรษฐกรผู้ช่วย – ผู้อำ� นวยการธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Audit – Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Anti – Corruption for Executives Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 23 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
หลักสูตร International Board & Directors Seminar จัดโดย Swedish Academy of
Directors ณ กรุงสต็อคโฮล์ม
ไม่มี
ไม่มี
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4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2548 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2542 – 2545
ประวัติการอบรม
2550
2548
2546
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
5. นายสมพร ไพสิน
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
2551
2548
2547
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
71 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (ROC) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
70 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชยนาวี
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Finance for Non Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
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6. นายโกวิท กุวานนท์
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2534 – 2541
ประวัติการอบรม
2551
2532
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
7. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2534 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2524 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
2547
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

กรรมการอิสระ
74 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการบริหารกลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศอูต่ อ่ และซ่อมเรือเดินทะเล ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า โดยรับผิดชอบ
แผนงานและพัฒนาโครงการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
Transport Policy,Planning and Analysis Course, Economic DevelopmentInstitute,
Washington D.C., U.S.A.
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการ
63 ปี
935,400 หุ้น
0.66
บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
พี่ชายของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท มาโณ จ�ำกัด
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
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8. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2539 – 2557
2527 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
9. นายชนิตร เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2556
2555
2554
2553
ประวัติการอบรม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
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กรรมการผู้จัดการ
57 ปี
34,209,970 หุ้น
24.29
บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
น้องชายของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
บิดาของนายชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, Massachusetts, U.S.A.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
องประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
กรรมการ คณะท�ำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม
เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
25 ปี
1,012,000 หุ้น
0.71
บุตรของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยน�ำ้ ทิพย์ จ�ำกัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามก�ำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า โดยมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม จ�ำนวน 4 ครั้ง
รายนามคณะกรรมการ

พลเรือตรี ชาโณ
นายศุกรีย์
นายศิริชัย
นายอดุลย์
นายโกวิท
นายสมพร
นายศรัณย์
นายชเนศร์
นายชนิตร

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เพ็ญชาติ
แก้วเจริญ
สาครรัตนกุล
จันทนจุลกะ
กุวานนท์
ไพสิน
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ

วันประชุม

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ เพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ดังต่อไปนี้

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
»» คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบคณะปัจจุบันได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายนามคณะกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
นายสมพร ไพสิน
กรรมการตรวจสอบ

4/4
4/4
4/4

วันประชุม

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมสม�ำ่ เสมอในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากการประชุมทุกครั้ง
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»» คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
2. นางอัจฉรา ศริพันธุ์
3. นางนันทินี โชคระดา
4. นางชมนาด กนกวรพรรณ
»» องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 9 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้
รายนามคณะกรรมการ

ชื่อ

พลเรือตรี ชาโณ
นายศุกรีย์			
นายศิริชัย			
นายอดุลย์			
นายสมพร			
นายโกวิท			
นายศรัณย์			
นายชเนศร์		
นายชนิตร 		

ต�ำแหน่ง

เพ็ญชาติ
แก้วเจริญ
สาครรัตนกุล
จันทนจุลกะ
ไพสิน
กุวานนท์
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดท�ำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินไปจนส�ำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการประชุมและตั้งค�ำถามส�ำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง
อ�ำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจ�ำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะประชุมกัน
เป็นครั้งคราวเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
งานประจ�ำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการให้ทำ� งานเหล่านี้ ดังนัน้ อ�ำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การจึงสอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารระบุขอบเขตหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ความชัดเจน
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บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม รองประธานกรรมการจะท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม หากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมหนึง่ ท่านให้เป็นประธานในทีป่ ระชุมนัน้ ประธานกรรมการ
รับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดการ
ให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ
ทั้งหมดคณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการก�ำกับและก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด
(มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีอำ� นาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วย
งานราชการอื่นๆ ก�ำหนด เป็นต้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
8. แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ดำ� เนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คล
ดังกล่าวมีอ�ำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการ
พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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คณะกรรมการได้มอบหมายอ�ำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ
ในการบริหารจัดการธุรกิจเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้เป็นไปตามแผน ค�ำสัง่ หรือทิศทางอย่างหนึง่ อย่างใด
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับกิจการทีบ่ ริษทั ฯ
ด�ำเนินอยูใ่ นปัจจุบนั โดยคณะกรรมการจะท�ำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชดิ ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
อ�ำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1. ดูแลให้การปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณและแผน ทีค่ ณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ระเบียบและประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและจัดท�ำรายงานทีเ่ กีย่ วกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ รวมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำว่าด้วยทางเลือก
และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการและภายใต้ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
4. จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายการเงิน การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอ�ำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอำ� นาจในการควบคุม
6. ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และด�ำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
7. ท�ำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมาย
8. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนน�ำส่งคณะกรรมการ
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2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
1. นายชเนศร์ 		 เพ็ญชาติ		 กรรมการผู้จัดการ
2. นายชนิตร 		 เพ็ญชาติ		 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. เรือเอก พยุง		 เจริญสุข		 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ
4. นายวันชัย 		 นิพยากรณ์		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ำรุง
5. นายวรเศรษฐ์ 		 เรืองศรี		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่าและแผนกปฏิบัติการ
6. นางอัจฉรา 		 ศริพันธุ		
์
ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี
7. นางทัศนียา 		 ศรีเจริญ		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
8. นางนันทินี 		 โชคระดา		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ
9. นายทวีศักดิ์ 		 เย็นสบาย
ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ำรุง
10. นางชมนาด 		 กนกวรพรรณ เลขานุการบริหารอาวุโส
เลขานุการบริษัท
11. นายพิชัย 			 กลอนกลาง		 DPA ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริหารด้านความปลอดภัยและแผนกคนประจ�ำเรือ
12. นายพนม 			 เผ่าจินดา		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ
13. นางสาวมาลี 		 สถิตเศรษฐ์
ผู้จัดการแผนกการตลาด
14. นางนิภา 			 อารีนิจ		 ผู้จัดการแผนกการเงิน
15. นางจิราภรณ์ 		 เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการแผนกบัญชี
16. นางสาวญาณิศา นาคท้วม
ผู้จัดการแผนกบัญชี
17. นายเริงณรงค์ 		 เรืองทอง
ผู้จัดการแผนกคนประจ�ำเรือ
18. นายสุรเชษฐ์ 		 รสใจ		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง
19. นายสันติ 			 ศรีทอง		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง
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ประวัติ
1. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2539 – 2557
2527 – ปัจจุบัน
ประวัติการอบรม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
2. นายชนิตร เพ็ญชาติ
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2556
2555
2554
2553
ประวัติการอบรม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย
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กรรมการผู้จัดการ
57 ปี
34,209,970 หุ้น
24.29
บุตรของพลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
น้องชายของนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ
บิดาของนายชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, Massachusetts, U.S.A.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ
กรรมการ คณะท�ำงานส่งเสริมกิจการเรือไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการการค้าบริการ สาขาการขนส่ง กระทรวงคมนาคม
เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ไม่มี
ไม่มี
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
25 ปี
1,012,000 หุ้น
0.71
บุตรของนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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3.

เรือเอก พยุง เจริญสุข
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2525 – ปัจจุบัน
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ
77 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

4. นายวันชัย นิพยากรณ์
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2542 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ำรุง
69 ปี
5,700 หุ้น
0.004
ไม่มี
ปริญญาตรีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี
อายุ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ประวัติการท�ำงาน
2547 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2542 – 2546
2538 – 2541
2536 – 2538
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ
ส่วนได้เสีย

ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า และแผนกปฏิบัติการ
54 ปี
–
–
ไม่มี
ปริญญาตรีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ำรุง
ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง
ไม่มี
ไม่มี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกปฏิบัติการ
ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า
ผู้จัดการแผนกเรือเช่า
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเช่า
นายเรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
ไม่มี
ไม่มี
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6. นางอัจฉรา ศริพันธุ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี

อายุ

60 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

7,600 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

0.006

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน
2542 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี

2533 – 2542

ผู้จัดการแผนกบัญชี

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

7. นางทัศนียา ศรีเจริญ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

อายุ

65 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

17,350 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

0.013

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน
2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

2533 – 2547

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ประวัติการอบรม
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน (สากล) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออกโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี
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8. นางนันทินี โชคระดา

ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ

อายุ

62 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

2,400 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

0.002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโท บริหารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
2548 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ

2535 – 2547

ผู้จัดการแผนกธุรการ

2534 – 2535

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ

ประวัติการอบรม
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

9. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย

ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ำรุง

อายุ

61 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

16,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

0.012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปวส. เครื่องกล

ประวัติการท�ำงาน
2534 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง

2532 – 2534

รองต้นกลเรือ

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี
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10. นางชมนาด กนกวรพรรณ

เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการบริหารอาวุโส

อายุ

57 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริหาร บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริหารอาวุโส บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

2537 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริหาร บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
2551

Fundamental Practice for Corprate Secretary (FPCS 18) บริษัทจดทะเบียนไทย

2549

หลักสูตร Company Secertary Pogram (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

11. นายพิชัย กลอนกลาง

DPA ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริหารด้านความปลอดภัย และแผนกคนประจ�ำเรือ

อายุ

43 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�ำงาน
2556 – ปัจจุบัน

DPA ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริหารด้านความปลอดภัย และแผนกคนประจ�ำเรือ

2555 – 2556

ผู้จัดการแผนก DPA

2553 – 2555

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก SMS และผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนก DPA ฝ่ายกองเรือ

2553 – 2553

นายเรือ บริษัท ฮัปไลน์ จ�ำกัด

2549 – 2552

นายเรือ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
MERCHANT MARINE TRAINNING CENTRE หลักสูตรกฎหมายแรงงานไทยกับคนประจ�ำเรือ
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ไม่มี
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ไม่มี
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12. นายพนม เผ่าจินดา

ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ

อายุ

58 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

อาชีวศึกษา

ประวัติการท�ำงาน
2534 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

2532 – 2534

SUPPLIES CONTROLLOR

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์

ผู้จัดการแผนกการตลาด

อายุ

51 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน
2549 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกการตลาด

2537 – 2549

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

14. นางนิภา อารีนิจ

ผู้จัดการแผนกการเงิน

อายุ

58 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ประวัติการท�ำงาน
2549 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

2547 – 2548

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี
53
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15. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

อายุ

53 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

1,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น %

0.0008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�ำงาน
2549 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

2540 – 2548

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

2532 – 2539

พนักงานบัญชี

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

16. นางสาวญาณิศา นาคท้วม

ผู้จัดการแผนกบัญชี

อายุ

46 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประวัติการท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

2542 – 2550

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

2533 – 2541

พนักงานบัญชี

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

17. นายเริงณรงค์ เรืองทอง

ผู้จัดการแผนกคนประจ�ำเรือ

อายุ

40 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ ศิลปศาสตร์

ประวัติการท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน

54

ผู้จัดการแผนกคนประจ�ำเรือ

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี
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18. นายสุรเชษฐ์ รสใจ

ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง

อายุ

47 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�ำงาน
2542 – 2554

ช่างกลเรือ บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
Certificate of Competency Chief Engineer Officer
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี

19. นายสันติ ศรีทอง

ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ำรุง

อายุ

45 ปี

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

–

สัดส่วนการถือหุ้น %

–

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ปริญญาตรี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�ำงาน
2554 – 2554

Technical Superintendence, TIPCO Asphalt Co., Ltd.

2551 – 2554

Crewing Manager, Head of Technical Department, Barter International Maritime
School

2545 – 2551

Chief Engineer, Thoresen & Co (Bangkok) Ltd.

ประวัติการอบรม
Merchant Marine Training Centre 2 months training at Warsash Maritime Academy
(UK) on developing Officer Cadet and Senior Officer Certification Programmes,
holding British COC
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ

ไม่มี

ส่วนได้เสีย

ไม่มี
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โครงสร้างภายในบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกการเงินและบัญชี

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกการเงิน

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกการตลาด

56
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ผังองค์กร
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ

– เลขานุการบริหารอาวุโส
– เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า
และปฏิบัติการ

ที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกธุรการ

DPAและผู้จัดการอาวุโส
แผนกบริหารด้านความปลอดภัย
และแผนกคนประจ�ำเรือ

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกซ่อมบ�ำรุง

ผู้จัดการ
แผนกคนประจ�ำเรือ

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกซ่อมบ�ำรุง

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบ�ำรุง

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบ�ำรุง
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3. เลขานุการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางชมนาด กนกวรพรรณ เลขานุการบริหารอาวุโส ให้เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่
เกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ช่วยเหลืองานทีเ่ กีย่ วกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยหน้าที่
เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
»» ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างสม�่ำเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการทราบ
»» จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
»» บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
»» ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ ตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ ก.ล.ต.
»» ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
»» ดูแลเอกสารส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ รายงานประจ�ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการหรือผู้บริหาร
4. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี

ก. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน (รวมทั้งปี)
ล�ำดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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รายนามคณะกรรมการ

พลเรือตรี ชาโณ
นายศุกรีย			
์
นายศิริชัย			
นายอดุลย์			
นายสมพร			
นายโกวิท			
นายศรัณย์			
นายชเนศร์		
นายชนิตร			

เพ็ญชาติ
แก้วเจริญ
สาครรัตนกุล
จันทนจุลกะ
ไพสิน
กุวานนท์
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ
เพ็ญชาติ
รวม

บาท

432,000.00324,000.00216,000.00216,000.00216,000.00216,000.00216,000.00180,000.00120,000.002,136,000.00-

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME

ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 19 คน จ�ำนวน 25,056,000.00 – บาท
ค. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจ่ายตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ		 144,000.00– บาท
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 72,000.00– บาท
3. นายสมพร ไพสิน			 72,000.00– บาท
		 รวม 		 			 288,000.00– บาท
ง. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จ�ำนวน 1,603,714.00– บาท
5. บุคลากร

บุ คลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พนักงานประจ�ำส�ำนักงาน		 54 คน
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด		 54 คน
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�ำส�ำนักงานทั้งสิ้น 54 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การอาวุโส ผูจ้ ดั การแผนกและเลขานุการบริหารอาวุโส รวม 19 คน และพนักงานอีก 35 คน
โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้
สายงานหลัก

1. ส�ำนักผู้จัดการ
2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายบัญชี คนประจ�ำเรือ
4. ฝ่ายกองเรือ
5. ฝ่ายปฏิบัติการ
6. ฝ่ายการตลาด
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8. อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนพนักงาน

4
6
5
12
3
2
3
19
54

»» รวมจ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ 54 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจ�ำเรือ
»» ค่าผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่รวมคนประจ�ำเรือ ณ 31 ธันวาคม
2559 เป็นเงินจ�ำนวน 13,788,020.63 บาท
»» บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ผู้บริหารและพนักงาน (ไม่รวม
คนประจ�ำเรือ) เป็นจ�ำนวน 2,215,930.00 บาท
»» นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการ
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ก

ารก�ำกับดูแล
กิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก�ำกับ
ดูแลฝ่ายบริหารให้ด�ำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั ฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี้

รายงานว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นสิง่ ทีเ่ น้นย�ำ้ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
เชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะท�ำให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุพนั ธกิจของตนได้สำ� เร็จ การก�ำกับดูแลกิจการเป็นตัวก�ำหนดโครงสร้าง
และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมกับการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือ การก�ำกับดูแลกิจการ หน้าที่ในการบริหาร
กิจการถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ำ� เป็นต้องได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั แิ ละตัวอย่าง
ที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มจุฑานาวี

นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาท�ำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น ตลอดจน
พิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ
กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้ง
ยังค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อ�ำนาจระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการ
ผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส
ในปี 2559 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ หลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการจัดท�ำแผนการด�ำเนินการและการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั โดยในปีทผี่ า่ นมา แผนกตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ภายใต้การก�ำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดให้ประธานคณะกรรมการ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมกรรมการนัดต่างๆ ซึ่งหมายถึง
ประธานคณะกรรมการจ�ำเป็นต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั กรรมการผูจ้ ดั การระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการ
ท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น
นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้
1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งแบบคณะและรายบุคคล เพื่อทบทวน
ผลงานและประเด็นต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เลขานุการบริษัทเป็นผู้ส่งแบบประเมิน
รับแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานคณะกรรมการ
ในปี 2559 ได้มีการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการและรายงานคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16
พฤษภาคม 2559 โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 0 = ไม่เคยปฏิบัติ 1 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 2 = ปฏิบัติพอสมควร 3 = ปฏิบัติอย่าง
ดี และ 4 = ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.การประชุมคณะกรรมการ 4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความ
สัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำ
ของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีค�ำอธิบายได้ 4. มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล 5. มีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กจิ การในระยะยาว และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ

การพัฒนากรรมการ
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมในส่วนทีก่ รรมการเห็นว่ามีความส�ำคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ และเพือ่ ให้กรรมการพร้อมส�ำหรับความเปลีย่ นแปลง
ภายนอก
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท : บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดองค์กรประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ
(Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance
Committee)
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการ 9 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
2. นายศุกรีย์		 แก้วเจริญ
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย		 สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ
4. นายอดุลย์		 จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพร		 ไพสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายโกวิท		 กุวานนท์
กรรมการอิสระ
7. นายศรัณย์		 เพ็ญชาติ
กรรมการ
8. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
9. นายชนิตร		 เพ็ญชาติ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอำ� นาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ควบคุมให้ฝา่ ยจัดการของบริษทั บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ลงลายมือชือ่ แทนบริษทั โดยกรรมการทีไ่ ม่เป็น
กรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ						
1. นายศุกรีย์ 		 แก้วเจริญ			 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
กรรมการตรวจสอบ		
3. นายสมพร ไพสิน				 กรรมการตรวจสอบ		 					
นางชมนาด กนกวรพรรณ 		 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 3 คน คือนายศุกรีย์ แก้วเจริญ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการ และ นายสมพร ไพสิน กรรมการ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ ซึ่งจ�ำเป็นต่อการท�ำงานในหน้าที่ของตน ก่อนการ
เปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอกและหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะเข้าร่วมการประชุม
ทุกครั้งในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั อ�ำนาจอย่างเต็มทีจ่ ากคณะกรรมการให้ทำ� งานของตน ซึง่ รวมถึงการติดตามการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็นระบบ และการด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลและการจ�ำกัดอ�ำนาจทางด้านการเงินของผูบ้ ริหารเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ในแต่ละปีจะมีการก�ำหนดวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการเงินทีร่ ะบุในแผนธุรกิจประจ�ำปีของบริษทั ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครัง้ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาประเด็นทีเ่ กิดขึน้ กับผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม�ำ่ เสมอ ในปี 2559 มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
หลังการประชุมทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ส�ำคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจ�ำปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะน�ำให้
ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตามวิธีการของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทาน
ความเห็นของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้
6. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเป็นอิสระจากการให้
บริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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10. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
»» ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
»» ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
»» เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
»» ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
»» จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
»» ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
»» ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
»» รายงานอืน่ ใดทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะให้มีการแก้ไขในประเด็นที่เห็น
ว่าจ�ำเป็นและเหมาะสม
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
มีหน้าทีศ่ กึ ษากฎเกณฑ์ ข้อบังคับใหม่ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
นางอัจฉรา ศริพันธุ์
นางนันทินี โชคระดา
นางชมนาด กนกวรพรรณ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี
ชื่อเลขที่รับใบอนุญาตส�ำนักงาน
1. นางสุวิมล				 กฤตยาเกียรณ์		 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์		 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
3. นางสาวสุภาภรณ์		 มั่งจิตร				 8125 บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวน 1,000,000 บาท เพือ่ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม
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ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

ธุรกรรมที่อาจท�ำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจน�ำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบาย
ตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�ำในลักษณะเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด และด�ำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรม
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขตามมาตรฐานทางการค้าทีย่ อมรับกันทัว่ ไปเสมอ บันทึกทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งหมดจะต้องน�ำส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย บริษทั ฯ
มีนโยบายทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึง่ รวมถึงจ�ำนวนเงิน คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรม เหตุผลของการท�ำธุรกรรม
และความจ�ำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจน�ำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พจิ ารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรือ่ งทีอ่ าจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการ
เหล่านั้นกับบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย�้ำเน้นการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำ� หน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม และเป็น
ผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. มีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
4. เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
5. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือเป็น
ผู้มีอำ� นาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าว
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
65

รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการทีไ่ ม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน
ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. เป็นกรรมการทีไ่ ม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�ำ้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ทีต่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้
การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
9. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ในปี 2559 กรรมการอิสระได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือระหว่างกันและอภิปรายปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ

การสรรหากรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด :
วิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดไม่ผา่ นคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคล
เพือ่ แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด ไม่ได้ใช้วธิ กี ารสรรหา แม้วา่ ในกระบวนการคัดเลือกผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง กรรมการ
ของบริษทั ไม่ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่ในระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการแนะน�ำแนวทางการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริษัท
โครงสร้างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ
บริษัท
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูการจัดการโดยคณะกรรมการสงวนสิทธิในการ
ตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณาเรือ่ งในรายละเอียดให้กบั คณะกรรมการชุดย่อยและ
เจ้าหน้าที่ (ในกรณีทเี่ ป็นกระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ ดั การ (ในกรณีทเี่ ป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ)
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ ภายใต้หัวข้อ
“การก�ำกับดูแลกิจการ”
2. ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders’ agreement)
ไม่มี
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารไม่ให้น�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยก�ำหนดให้ผู้บริหาร
ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และมีจริยธรรมพื้น
ฐานเป็นหลัก
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย
จ�ำนวน 1,603,714 บาท
2. ค่าบริการอื่น ( non – audit fee)
ไม่มี
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อ�ำนาจระหว่าง
ผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการ
ผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส
สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้ความส�ำคัญในการปกป้องผลประโยชน์
และสิทธิการรับข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.jutha.co.th ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับค�ำบอก
กล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมรายงานประจ�ำปี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละ
วาระอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพร่คำ� บอกกล่าวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียม
กันที่จะสอบถามและแสดงความเห็นเรื่องต่างๆ อย่างเสรี ซึ่งบริษัทฯ ให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่และตอบทุกค�ำถามอย่างครบถ้วน
ในสาระส�ำคัญ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดเพือ่ เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษทั ฯ มีการประชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้ ปีละหนึง่ ครัง้ ภายในสีเ่ ดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัง้ แต่การก�ำหนดวันประชุม วันปิดสมุดทะเบียนเพือ่ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม การแจ้งวาระ
การประชุม การจัดส่งเอกสาร ตลอดจนส่งรายงานการประชุม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
บริษทั ฯ ได้ทำ� การประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพือ่ แจ้งการเชิญประชุม โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน
และลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
หรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ขัน้ ตอนการประชุมผู ้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ ก่อนการประชุม ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมสอดคล้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด (ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม) ในค�ำบอก
กล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบวาระที่จ�ำเป็น แนบไปพร้อมกับ
ค�ำบอกกล่าวนั้นด้วย เช่น รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ รายงานประจ�ำปี แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธี
การมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น บริษัทฯ เสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผูร้ บั มอบฉันทะในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ แสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เผยแพร่ข้อมูลของค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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2. ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดให้มบี คุ ลากรและอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอย่างเพียงพอ กรรมการ
เลขานุการบริษทั ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน และผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการประชุม
ตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�ำดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�ำบอกกล่าว ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มรี ายใดรายหนึง่ ถูกจ�ำกัดสิทธิ บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเท่าเทียมกันในเรือ่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ และรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ
บริษทั ฯ จัดให้มบี ตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ แจกให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง บริษัทฯ เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุจำ� นวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้นำ� ส่งรายงานการประชุมงบดุลงบก�ำไรขาดทุนให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ก�ำหนด
นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน ฝ่ายบริหาร
และสังคมส่วนรวม โดยใช้นโยบายก�ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและสร้างความมัน่ ใจว่าสิทธิดงั กล่าวได้รบั
การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนี้
ก ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้ ค�ำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและ
อนาคตการเจริญเติบโตของมูลค่า เพื่อมุ่งสร้างผลก�ำไรอย่างสม�ำ่ เสมอ
ข ลูกค้า – บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ลูกค้าเป็นผูม้ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ
จึงมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการให้บริการดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
ค เจ้าหนี้ – บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระท�ำไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัดและรายงาน
เจ้าหนี้ให้ทราบถึงผลการประกอบการและการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
ง คู่ค้า – บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการร่วมสร้างมูลค่า บริษัทฯ จึงค�ำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์
ร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจ
จ คูแ่ ข่ง – บริษทั ฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ฉ พนักงาน – ถือเป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดีร่วม
กัน ให้ผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาความรู้
เพิ่มเติมให้แก่พนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in – house) รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำทุกปี ประกันอุบัติเหตุส�ำหรับ
พนักงานรับส่งเอกสาร พิจารณาให้เงินรางวัลประจ�ำปี รางวัลการท�ำงานนาน 10 ปีขึ้นไป และได้จัดตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงานเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในระยะยาวให้แก่พนักงานด้วย
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ช ฝ่ายบริหาร – บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มี
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม มียานพาหนะประจ�ำต�ำแหน่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้อิสระแก่ฝ่ายบริหารในการท�ำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการและเพื่อ
ด�ำเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับและข้อมูลภายในของบริษัทฯ แก่บุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ดำ� เนินการซื้อ/
ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรืออ้อมในช่วงระยะเวลา 15 วันท�ำการ ก่อนการประกาศงบการเงินรายปี และรายไตรมาสสู่สาธารณชน และ
ภายหลังจากการประกาศงบการเงินแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าจริยธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องส่งเสริม
ให้ฝ่ายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลส�ำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัทประกอบการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�ำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้

การค�ำนึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักธรรมมาภิบาลหรือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการบริหาร
งานอย่างต่อเนือ่ ง โดยตระหนักถึงความส�ำคัญและความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของ บมจ.จุฑานาวี รวมถึงคณะ
กรรมการ บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการด�ำเนินธุรกิจที่ต้องค�ำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sec�tor Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�ำโดยรัฐบาลและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�ำ ได้แก่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย กับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าเป็นแนวร่วมนี้ จะร่วมกันด�ำเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลอันได้แก่ หลักที่ 10
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global Compact คือหลักการด�ำเนินธุรกิจว่าด้วย
การต่อต้านการให้สินบน (Business Principles for Countering Bribery) ซึ่งก�ำหนดโดย Transparency International รวมถึง
หลักการต่างๆ ที่เผยแพร่โดยธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอื่นๆ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
มีมาตรการและนโยบายให้การท�ำรายการเป็นไปตามสภาพการปกติ และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้คำ� นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทั ฯ ได้มกี ารแจ้งแนวทางให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั ฯ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน มีหมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไว้ชัดเจน
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวน		 9 คน		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร					 2 คน			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 			 7 คน			
กรรมการที่เป็นอิสระ		 				 5 คน			
กรรมการตรวจสอบ 						 3 คน
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ค

วามรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน – บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการด�ำเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของภาคประชาชน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
การกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม
1. นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยมีหลักการ 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนต่อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ
มากที่สุด มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการมีความส�ำนึกรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม
อันน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล เพื่อเข้าโครงการ ISO 9001:2008 และได้รับประกาศนียบัตร
ISO 9001:2008 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
2. การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำรงตนให้เป็นบริษัทฯ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด�ำเนินงานและการท�ำกิจกรรมทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าการ
ที่บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยู่ทั่วโลก จึงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรมและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมในชุมชน
และการพัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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บริษัทฯ ตระหนักของคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทำ� งานในระยะยาว โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยการท�ำงานของ
พนักงานของบริษัทฯ อยู่ที่ 13 ปี เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าและส�ำคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ดังนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ หมายทีจ่ ะรับและรักษาพนักงานทีม่ คี วามสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน
(life/work balance) ของพนักงานทุกคนให้มีมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี มีประกันชีวติ ส�ำหรับพนักงานรับส่งเอกสาร และมีวนั หยุดตามประเพณี นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาส่วนบุคคล และโครงการ
ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการท�ำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะสัมพันธ์กับ
หน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับผู้บริหาร
ในเรือ่ งเกีย่ วกับสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน รวมทัง้ ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการ
สวัสดิการ และน�ำส่งรายละเอียดให้แก่กองทุนประกันสังคมรับทราบอย่างโปร่งใส
เนือ่ งจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิง่ มีคา่ ทีส่ ดุ บริษทั ฯ จึงได้ให้ความส�ำคัญกับทุนมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตระหนักถึง
ความส�ำคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นวาระของชาติที่จะต้องพัฒนามากกว่าการที่จะให้ความ
ส�ำคัญกับปัจจัยอืน่ ๆ ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ถึงแม้วา่ การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์นนั้ จะเป็นการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทน
ที่ค่อนข้างช้า แต่ก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ หาทางทีจ่ ะลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมก่อนทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินงานใหม่ๆ ลดปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ในการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ การน�ำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าท�ำได้ และสนับสนุนการน�ำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก มีความรับผิดชอบต่อการ
ก�ำจัดสิ่งปฏิกูล
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจอยูใ่ นกลุม่ ขนส่ง จึงมีความเสีย่ งหลายด้านเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
จะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้กระดาษ
เป็นปริมาณมากในการท�ำงานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้เพื่อเกิดแสงสว่าง
ความร้อนของอุปกรณ์และเครื่องใช้ส�ำนักงาน ระบบความเย็นในส�ำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ส�ำนักงานล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็นสัดส่วนเพือ่ ให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จำ� เป็น มี
การจัดตัง้ อุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท�ำงานโดยทีไ่ ม่เกิน 25 องศาเซลเซียส บริษทั ฯ หาวิธที จี่ ะลด
ปริมาณการใช้กระดาษและน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึน้ พยายามลดยอดการสัง่ ซือ้ กระดาษ และสนับสนุนพนักงาน
ให้นำ� กระดาษทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รบั การสนับสนุนให้ใช้การสือ่ สารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล์
และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญไปถึงขยะทั่วไปในส�ำนักงาน ซึ่งจะถูก
เก็บและก�ำจัดโดยพนักงานท�ำความสะอาดทุกวัน
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ารควบคุมภายในและการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้
แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้
ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้
ข้อมูลภายใน โดยกรรมการและผูบ้ ริหารจะละเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่
งบการเงิน หรือสารสนเทศที่ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2559
คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายศุกรีย์ แก้วเจริญ (ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) นายอดุลย์ จันทจุลกระ (กรรมการตรวจสอบ) และนายสมพร ไพสิน (กรรมตรวจสอบ) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกคนในการประชุม
ทุกครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจได้เชิญฝ่ายจัดการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร และได้รายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หลังการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อก�ำหนดต่างๆ ทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยบริษทั เองหรือของหน่วยงานอืน่ ๆ
และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร ตลอดจนกรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ ได้มกี ารสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้มกี ารรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำ� หนด ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ
ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ ความเพียงพอของทรัพยากร ค่าตอบแทน และปริมาณงานของส�ำนักงาน และให้ความเห็นในการ
ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีในรอบปี 2559
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนที่
ก�ำหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อน�ำเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ตามข้อเท็จจริงที่พบ ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ การด�ำเนินการ และติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
คณะกรรมการได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อสังเกตที่พบ
คณะกรรมการการตรวจสอบเห็นว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีระบบการควบคุมภายในตามควรและการ
ตรวจสอบภายในเหมาะสม การจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ออย่างสม�่ำเสมอ ไม่พบสิ่งผิดปกติที่ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อกับบุคคลดังกล่าว และไม่พบการกระท�ำที่เป็นฝ่าฝืนข้อกฎหมาย
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจิตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 ของบริษัท
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ�ำนวน
1,050,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายศุกรีย์ แก้วเจริญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2560
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ–สกุล/ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
อายุ (ปี)
37
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ • หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
• อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง • อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
• Certificete
• โครงการด�ำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)
• แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
• แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต
• LeadingYour Professional Way
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
Conference 2016
• The Power Of Professional Alliances
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2554
• ผู้ช่วยผู้จัดการ
• แผนกตรวจสอบภายใน/บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบ
พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558
บัญชีและตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการ
พ.ศ.2559 – 3/6/2559
• ผู้จัดการอาวุโส
• บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ/ให้บริการตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ
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ร

ายการ
ระหว่างกัน

กลุม่ บริษทั มีรายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย ส่วนหนึง่ ของกลุม่ บริษทั
เกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
1. ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก�ำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก�ำหนดราคาระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กันมีดั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย

บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จ�ำกัด
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 100%
บริษัทฯ ถือหุ้น 51%

บริษัทร่วม

บริษัท เจ.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 33.33% และกรรมการร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บทด จ�ำกัด
บริษัท มาโณ จ�ำกัด
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 3.04%
กรรมการร่วมกัน
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อย บริษทั ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด (49%)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
นางปริยานาฎ ยังส์

กรรมการและผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
นโยบายราคา

รายได้ค่าบริการจัดการ

ต้นทุนการให้บริการ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินกู้ยืม

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.25 – 3.00 ต่อปี
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2. ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯ กับย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท )
2559
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย
เงินมัดจ�ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทร่วม
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทร่วม (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี )
ยอด ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิ้นปี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

-

-

20,759,163

15,171,738

728,134

727,969

728,134

727,969

12,398,051

13,637,480

12,398,051

13,637,480

11,080,850
118,069

8,720,923
-

11,080,850
118,069

8,720,923
-

9,954,432
300,000
60,214
(63,797)
10,250,849

5,475,052
15,700,000
(11,200,000)
(870,661)
850,041
9,954,432

9,954,432
300,000
60,214
(63,797)
10,250,849

5,475,052
15,700,000
(11,200,000)
(870,661)
850,041
9,954,432
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งบการเงินรวม (บาท )
2559
บุคลที่เกี่ยวข้องกัน(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี)
ยอด ณ วันต้นปี
73,384,076
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
44,819,000
หัก ลดลงระหว่างปี
จ่ายช�ำระ
(14,974,000)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
(606,804)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
448,528
ยอด ณ วันสิ้นปี
103,070,800
รวมทั้งสิ้น
113,321,649
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทร่วม
397,748
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,892,695
บุคลที่เกี่ยวข้องกัน
24,596,400
รวม
26,886,843
เงินทดรองรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
363,591.00
เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอด ณ วันต้นปี
44,144,933
หัก ลดระหว่างปี
จ่ายช�ำระ
(32,586,728)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
64,830
ยอด ณ วันสิ้นปี
11,623,035

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

74,381,073
9,324,688

73,384,076
44,819,000

74,381,073
9,324,688

(10,324,688)
(6,946,024)
6,949,027
73,384,076
83,338,508

(14,974,000)
(606,804)
448,528
103,070,800
113,321,649

(10,324,688)
(6,946,024)
6,949,027
73,384,076
83,338,508

171,233
4,646,919
23,663,757
28,481,909

397,748
1,892,695
24,596,400
26,886,843

171,233
4,646,919
23,663,757
28,481,909

1,008,322

363,591.00

1,008,322

55,326,339

44,144,933

55,326,339

(15,073,129)
3,891,723
44,144,933

(32,586,728)
64,830
11,623,035

(15,073,129)
3,891,723
44,144,933
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3. รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และปี 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท )
ได้จากการให้บริการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทร่วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

104,274,880

107,956,841

-

-

3,877,422
3,877,422

3,721,741
3,721,741

3,877,422
3,877,422
7,754,844

3,721,741
3,721,741
7,443,482

-

-

1,509,485

1,041,589

4,122,920

4,187,613

4,122,920

4,187,613

227,049
628,165
2,479,380
3,334,594
21,188,400

174,753
683,105
2,246,676
3,104,534
20,532,000

227,049
628,165
2,479,380
3,334,594
21,188,400

174,753
683,105
2,246,676
3,104,534
20,532,000
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ข้

อมูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท
จุดส�ำคัญทางการเงิน

รอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2559

2558

2557

รายได้จากการเดินเรือ

327.91

382.27

401.85

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรือ

360.54

359.77

348.91

ก�ำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ

(32.63)

22.50

52.94

20.71

15.00

23.59

356.61

435.62

432.96

1.81

33.33

3.69

49.77

41.30

39.37

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

(108.20)

(22.35)

(15.13)

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ

2,105.17

2,248.87

2,175.92

42.76

39.01

34.21

สินทรัพย์รวม

2,244.55

2,386.53

2,310.76

หนี้สินรวม

1,564.28

1,590.79

1,562.26

680.28

795.74

784.50

(4.67)

(0.95)

(0.64)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

(20.75)

(5.81)

(5.20)

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

(30.34)

(5.13)

(3.49)

2.30

2.00

2.09

(0.85)

(0.26)

(0.22)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

3.57

4.45

4.31

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

3.00

3.00

3.00

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

0.00

0.00

0.00

140.80

140.80

140.80

รายได้จากการบริหารจัดการเรือ
รายได้รวม
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่าย

เงินลงทุนระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
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ก

ารวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินการ

1. ภาพรวมการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาดัชนีบอลติกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต�ำ่ กว่า 1,000 จุด ดัชนีเริ่มต้นของปีอยู่ที่ระดับประมาณ 430 และลดลงถึง
ระดับ 300 จุดเศษในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นเคลื่อนไหวในระดับต�ำ่ กว่า 1,000 จุดเศษ และปรับสูงสุดที่ระดับ 1257
จุดกลางเดือนพฤศจิกายน และปิดที่ระดับ 961 ณ สิ้นปี
BDI Year 2016
Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov
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Jan

Feb

1,000
800
600
400
02/17 741

BDI Year 2012 – 2016
2013

2014

2015

2016

2017

1,500
1,000
800
02/17 741

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
ธุรกิจการขนส่งทางเรือในปี 2559 ที่ผ่านมาไม่แตกต่างจากปีก่อน สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวในระดับที่จะ
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันและความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ผูป้ ระกอบการได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความ
ต้องการใช้เรือ ได้แก่ การลดปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ และการตัดท�ำลายเรือเก่าเป็นเศษเหล็ก เป็นต้น และมีการควบรวมกิจการ
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ของโลกเพื่อลดการแข่งขัน ทั้งนี้ไม่รวมการเลิกกิจการของผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ที่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจได้
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2560
ในปี 2560 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือยังคงไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมี
อัตราการเติบโตในระดับต�่ำที่สุดนับจากปี 2552 ส่งผลให้ความต้องการการขนส่งสินค้าลดลง อัตราค่าระวางเรือจึงยังคงอยู่ในระดับ
ต�่ำมาก ในปีที่ผ่านมามีการลดปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ การน�ำเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จ�ำนวนมากไปตัดท�ำลายเป็นเศษเหล็ก
และมีการควบรวมกิจการของบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นสถานการณ์ตกต�่ำของอุตสาหกรรมไปได้ และ
ในปี 2560 เชื่อว่าตลาดเรือบรรทุกสินค้าเทกองก็น่าที่จะด�ำเนินรอยตามเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  
ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายเป็นอย่างมากภายหลังจากการล่มสลาย
ของตลาดการเงินในปี 2552 อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆ หลายประเทศ
จึงยังคงอยู่ในสภาพก�ำลังฟื้นตัวเท่านั้น ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ โอกาสที่จะกลับมาแข็งแกร่งเต็มที่ต้องใช้เวลาหลายปี
และต้องอาศัยการฟื้นฟูอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาการเพิ่มอัตราประสิทธิภาพการใช้งานกองเรือ การลดขนาดเรือที่ใหญ่
เกินความต้องการ อย่างไรก็ดี ธุรกิจการขนส่งทางเรือจะได้ประโยชน์ตามสมควรจากมาตรการการลดปริมาณเรือสั่งต่อใหม่ และ
การตัดท�ำลายเรือเป็นเศษเหล็กจ�ำนวนหนึ่งในปีที่ผ่านมา
ในประเทศไทย การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางเรือยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การแข่งขันเด่นชัด
เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายบริหารเรือต่างประเภทกัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทยังคงเป็นลูกค้าเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
(Time Charter) และลูกค้าที่บริษัทรับบริหารจัดการเรือเพื่อขนส่งสินค้าทั่วโลก ซึ่งต่างไปจากผู้ประกอการรายอื่นๆ ภาพรวมของ
การแข่งขันจึงเป็นไปในระดับสากล
โดยรวมในปี 2559 ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีความ
ผันผวนมากในปีนี้ และส่งผลต่อธุรกิจพาณิชยนาวีอย่างมาก จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานอยู่ โดยมี
ผลขาดทุนสุทธิในปี 2559 ที่ 108.20 ล้านบาท โดยรวมก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่จ�ำนวน 1.81 ล้านบาท
หรือมีขาดทุนสุทธิจาการด�ำเนินงาน 110 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุน 22.35 ล้านบาท โดยรวมก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่จำ� นวน 33.33 ล้านบาท หรือมีขาดทุนสุทธิจากการด�ำเนินงาน 55.67 ล้านบาท และมีรายได้จากการ
เดินเรือ 327.91 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงจาก 382.27 ล้านบาท ในปี 2558
500

Million Baht
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The Group of Companies - Operating Result
401.85

382.27
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200

Net Proﬁt (Loss)

100
0

-100

2557
-15.13
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2558
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-200

2559
-110.00

Net Proﬁt (Loss)
From Operation

-108.20

ในปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือและผลก�ำไรดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
รายได้จากการเดินเรือ
ผลก�ำไร (ขาดทุน ) สุทธิ
ผลก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด�ำเนินงาน

2557

2558

2559

401.85
(15.13)
(18.82)

382.27
(22.35)
(55.67)

327.91
(108.20)
(110.00)
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The Group of Companies - EPS : ROE Ratio
2557
2558
2559
-0.22
-0.26
-0.85
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-25
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ในปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนก�ำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของ ผู้ถือหุ้น (ROE) ส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ ดังนี้
ปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2557
(0.22)
(5.20)

2558
(0.26)
(5.81)

2559
(0.85)
(20.75)

ในช่วงเวลาดังกล่าว สัดส่วนในงบก�ำไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ในส่วนของรายได้จากการให้บริการเรือ
โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการเรือแบบจ้างเหมาเป็นระยะเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก
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The Group Financial Operating Performance
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-384.00

ในการวิเคราะห์แนวราบ (Horizontal Analysis)
โดยค�ำนวณการเปลี่ยนแปลงของรายการ รายได้จากการให้บริการ ค่าใช้จ่ายรวม ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี ดังนี้
เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัท มียอดรายได้รวม 356.61 ล้านบาท ลดลง
18.14% จาก 435.62 ล้านบาท ในปี 2558 เนือ่ งจากรายได้การเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ไม่ได้ปรับราคาขึน้ เนือ่ งจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน ยังไม่ฟื้นตัว ท�ำให้การขนส่งสินค้าทางเรือไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ และมีก�ำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงจากปีก่อน มีค่าใช้จ่ายรวม 419.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11% จาก 419.17 ล้านบาท ในปี 2558 จึงท�ำให้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 108.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 384% จากผลขาดทุนสุทธิ 22.35 ล้านบาท ในปี 2558

Million Baht

ในการวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
โดยค�ำนวณสัดส่วนของรายการ ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จา่ ยในการช�ำระดอกเบีย้ ก�ำไร
(ขาดทุน) ส�ำหรับปี เปรียบเทียบกับยอดรายได้รวมของแต่ละปี สัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญในปีปัจจุบัน		
			
2557
2558
2559
%
%
%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
14.25
13.64
16.57
ต้นทุนการให้บริการ
80.59
82.59
101
ต้นทุนทางการเงิน
9.09
9.48
13.96
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The Group Proﬁts & Expenses Analysis
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ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจหลักของกลุม่ บริษทั ฯ โดยมีบริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจเดินเรือ
ทั้งหมด ธุรกิจเดินเรือประจ�ำเส้นทาง (Liner) และโดยเฉพาะธุรกิจเดินเรือรับจ้างเหมา เป็นระยะเวลา (Time Charter) ที่ผู้จ้างเหมา
ใช้ขนส่งสินค้าเป็นเรือจรและเรือเดินประจ�ำเส้นทาง ในเส้นทางเดินเรือส�ำคัญๆ ของโลก
ในปี 2557 – 2559 โครงสร้างรายได้จากทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วน ดังนี้
ปี
2557
2558
2559

ธุรกิจเดินเรือประจ�ำเส้นทาง
2.96 %
0%
0%

:
:
:
:

ธุรกิจเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
97.04 %
100 %
100 %

Million Baht

สัดส่วนโครงสร้างรายได้จากธุรกิจเดินเรือดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดหวังจากกลยุทธ์ Portfolio ในการด�ำเนินธุรกิจเดินเรือ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และป้องกันความเสี่ยงทางด้านการตลาดในภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ตลาดเดินเรือโลกที่ผันผวน
400
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The Group Income Structure
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21

2559

Charter Ship Management

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ในช่วงปี 2557 – 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือ
จ�ำแนกตามส่วนงาน และรายได้จากงานรับจ้างบริหารจัดการเรือ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
ส่วนงานรับขนสินค้า (Liner)
ส่วนงานเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter)
ส่วนงานรับจ้างบริหารจัดการเรือ (Ship Management)
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2. ฐานะการเงิน
2500

The Group Companies - Financial Status
2,386.53

2,310.76

2,244.55

Million Baht

2000
1500

1,590.79

1,562.26

1000

1,564.28

795.74

748.49

680.27

500

Assets
Liabilities

0

2557

2558

2559

Equity

ในภาพรวมฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี

2557
2,310.76
1,562.26
748.49

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2558
2,386.53
1,590.79
795.74

2559
2,244.55
1,564.28
680.27

D/E Ratio

2.5

Time

2.03

2.09
2.0

2557

2
2558

2559

D/E Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีอัตราส่วนดังนี้
ปี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2557
2.09

2558
2.00

2559
2.30
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2.1 สินทรัพย์
สัดส่วนของสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั ฯ เกือบไม่เปลีย่ นแปลง ในช่วงปี 2557 – 2559 มีสดั ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ดังนี้
ปี
2557
2558
2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
4.29%
4.03%
4.15%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
95.71%
95.97%
95.85%

ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะทางการเงิน รวมทั้งสามารถบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Assets Structure 2559
Current Assets (Con)
฿ 93.09 Mill. 4.15%

Non Current Assets (Con)
฿ 2,151.46 Mill. 95.85%

นอกจากนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2557 – 2559 มีจำ� นวนดังนี้
โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
เงินสดหรือเทียบเท่า
ลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
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Current Assets Components

100

80.36

Million Baht

80

78.57

76.53

60
40
20

11.19

0

7.55

13.11

2557
Cash & Equivalent

ปี
2557
2558
2559

11.96
4.59

4.60

2558

2559

Net A/R

เงินสดหรือเทียบเท่า
11.29%
13.62%
12.85%

Other

ลูกหนี้การค้าสุทธิ
7.62%
4.77%
4.94%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
81.09%
81.61%
82.21%

Current Assets Components 2559
Current Assets (Cash & Equivalent)
฿ 11.96 Mill. 12.85%

Current Assets (Net AR)
฿ 4.60 Mill. 4.94%
Other Current Assets
฿ 76.53 Mill. 82.21%

2.1.1 คุณภาพของสินทรัพย์

		 เรือเดินทะเล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้
ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติทางธุรกิจ
หรือมูลค่าจากการใช้แล้ว แต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยทีก่ ารสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่
ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรับรูผ้ ล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ การด้อยค่า
ดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ปัจจุบันของลูกหนี้ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีการก�ำหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของ
ลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างช�ำระ
		 ส�ำหรับลูกหนี้การค้า (ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ลูกหนี้การค้า)
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2.1.2 สภาพคล่อง

		 ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ และโครงสร้างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจ
ต่างๆ ค่อนข้างจะแตกต่างกัน
(หน่วย : ล้านบาท)

ปี
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ

2557
133.21
(13.66)
(102.54)
(1.45)

						
200
0
Million Baht

-200

2558
150.59
(21.07)
(107.79)
2.06

2559
87.92
(34.93)
(57.09)
(1,142.89)

Cash Flow Components
150.59

133.21

87.92

-13.66
-102.54

-21.07
-107.79

2557

2558

-34.93 -57.09

-400
-600
-800
-1000
-1200

2559

-1,142.89

Operating Cash Flow Investment Activities Financing Activities Net Cash Flow

ส�ำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องที่สำ� คัญในช่วงปี 2557 – 2559 ธุรกิจมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ดังนี้
ปี
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2557
0.13

2558
0.10

2559
0.11

ธุรกิจมีอตั ราส่วนสภาพคล่องอยูใ่ นระดับประมาณ 0.13 – 0.11 เท่า ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ คือยังมีสดั ส่วน
ที่น้อยในสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้ช�ำระหนี้สินระยะสั้นได้
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2.2 การลงทุน
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด เป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 ของบริษัทฯ ในบริษัท
ย่อย (บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด) โดยบริษัทย่อยจัดซื้อเรือ 1 ล�ำ รับมอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ชื่อเรือ
M.V. FREDENSBORG

ประเภทเรือ
อเนกประสงค์

ขนาดเรือ
12,580 เดทเวทตัน

ปีที่สร้าง
พ.ศ. 2554

เรือล�ำดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ 25.04 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินไทยประมาณ 781.17 ล้านบาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด โดยเพิ่มรายได้ด้านเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา
(Time Charter)
ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากการลงทุนในบริษทั ย่อยรายนี้ คือ ค่าจ้างบริหารจัดการเรือในอัตราวันละ 300 เหรียญสหรัฐ
และในกรณีที่บริษัทย่อยมีก�ำไรเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากการด�ำเนินงาน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
แหล่งเงินทุนที่ใช้คือ บริษัทย่อย (บริษัท ไทยเดนมารีไทม์ จ�ำกัด) ได้เงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทยทั้งหมด 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ระยะเวลากู้ 5 ปี ช�ำระคืนรายเดือนจ�ำนวน 60 งวด
3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

นอกจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแล้ว มีปจั จัยภายในทีจ่ ะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินใน
เชิงบวก กล่าวคือการด�ำเนินธุรกิจบริหารกองเรือเพิ่ม การซื้อเรือเพิ่ม เพื่อมาเสริมกองเรือจุฑานาวี จะท�ำให้ผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดีขึ้น และมีความมั่นคงในอนาคต
รายการพิเศษ หรือรายการที่มิได้เกิดจากการด�ำเนินงานตามปกติและมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างมี
สาระส�ำคัญ
– ไม่มี –
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินล่าสุดและผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
– ไม่มี –
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4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2559 ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
รายชื่อ 		 							 เลขที่รับใบอนุญาต 		
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 			 2982 						
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์		 5599 						
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร				 8125						

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
3 ปี (2556 – 2558)
–
–

ผูส้ อบบัญชีทเี่ สนอแต่งตัง้ นัน้ เป็นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย (บริษทั ไทยเดนมารีไทม์
จ�ำกัด) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วม สังกัดส�ำนักงานเดียวกัน ส่วนผู้สอบ
บัญชีบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ คือ RSM Chio Lim LLP, 8 Wilkie Road, #03 – 08, Wilkie Edge,
Singapore 228095
2. ก�ำหนดค่าตอบแทน
2.1 ก�ำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Service) เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท ส�ำหรับค่าสอบบัญชี ของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559
2.2 ค่าบริการอื่น (Non Audit Service) ปี 2559 – บาท (ปี 2558 – บาท)
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ายงานคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พึงปฏิบัตินั้น คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�ำและการ
เปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
คณะกรรมการ บริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่างบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไป โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีกำ� หนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในรอบปีผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

(พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
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ายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุม่
บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559 และผลการด�ำเนินงานรวม และผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุม่ บริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทีก่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู ้รายได้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการเรือจ้างเหมาเป็น
ระยะเวลาจ�ำนวน 328 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มีนัยส�ำคัญ มีผลมาจากปัจจัยโดยค่าระวางเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าระวาง
เรือในตลาดโลก นอกจากนี้ จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม
การขนส่งทางทะเลที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการเรือจ้างเหมาเป็นระยะเวลา เกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริง
และความครบถ้วนของรายได้ โดย
»» ท�ำความเข้าใจในระบบการรับงานและระบบการรับรู้รายได้
»» ทดสอบการควบคุมที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของรายได้
»» วิเคราะห์และทดสอบการค�ำนวณของระยะเวลาการเดินเรือ ปริมาณการขนส่งกับอัตราการสิ้นเปลืองของน�้ำมันที่ใช้
ว่าสอดคล้องกับรายได้ที่เกิดขึ้น

การด้อยค่าเรือ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีเรือเดินทะเล
จ�ำนวน 6 ล�ำ เป็นสินทรัพย์สุทธิจ�ำนวน 2,057 ล้านบาทในงบการเงิน รวมคิดเป็นร้อยละ 91.65 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งบริษัทฯ มีผล
การด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิตดิ ต่อกันหลายปี ท�ำให้มขี อ้ บ่งชีใ้ นเรือ่ งของการด้อยค่า การวัดการด้อยค่าของสินทรัพย์จงึ ใช้วธิ วี ดั มูลค่า
จากการใช้ ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานหลายประการในการค�ำนวณ ได้แก้ขอ้ สมมติฐานในเรือ่ งความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคต
การเติบโตของรายได้ อัตราก�ำไร และการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต และการเลือกใช้อัตราคิดลดเหมาะสม ดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงพิจารณาเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้
»» ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดยการท�ำความเข้าใจใน
กระบวนการที่ท�ำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของ
กลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใช้
ดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตดังกล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษัทกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
»» อัตราคิดลด โดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ
»» ข้อสมมติฐานและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการค�ำนวณหามูลค่ายุติธรรมของเรือ
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่น
ในรายงานประจ�ำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจ�ำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญที่ข้าพเจ้าต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู บ้ ริหารและผู ม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตาม
ทีค่ วร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่
ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
»» ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
»» ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในซึง่ มีผลกระทบต่อการสอบบัญชีเพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
»» ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำโดยผู้บริหาร
»» สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
»» ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควร
»» ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึง่ ข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

11,962,502

13,106,878

170,610

84,331

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

4,603,283

4,592,628

24,758,165

19,718,736

76,523,825

78,566,907

55,865,876

58,967,494

93,089,610

96,266,413

80,794,651

78,770,561

พัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

7

25,717,473

22,755,488

7,001,301

7,051,695

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

8

-

-

131,612,327

132,559,639

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

9

17,043,258

16,258,835

17,043,258

16,258,835

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

10

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11

292,291

532,524

131,427

223,369

ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย

12

1,015,448

541,329

1,015,448

541,329

2,226,627

1,844,733

2,226,627

1,844,733

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

100

2,105,166,754 2,248,334,853 1,338,579,800 1,456,729,607

2,151,461,851 2,290,267,762 1,497,610,188 1,615,209,207
2,244,551,461 2,386,534,175 1,578,404,839 1,693,979,768
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

13

82,305,759

94,428,449

72,371,908

94,428,449

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

245,798,582

207,059,568

241,862,374

200,618,394

ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

15

416,492,470

134,054,709

13,713,765

83,202,566

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน

15

-

405,677,800

-

-

16

-

31,869

-

31,869

113,321,649

83,338,508

113,321,649

83,338,508

23,420,392

23,425,455

23,420,392

23,425,455

881,338,852

948,016,358

464,690,088

485,045,241

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

649,898,231

578,932,266

649,898,231

578,932,266

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.2

11,623,035

44,144,933

11,623,035

44,144,933

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

21,416,900

19,696,772

21,416,900

19,696,772

682,938,166

642,773,971

682,938,166

642,773,971

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,564,277,018 1,590,790,329 1,147,628,254 1,127,819,212

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

643,050,000

643,050,000

643,050,000

643,050,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

650,700,000

650,700,000

650,700,000

650,700,000

หุน้ สามัญ 138,245,071 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

414,735,213

414,735,213

414,735,213

414,735,213

หุน้ บุรมิ สิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

7,650,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

82,192,606

82,192,606

82,192,606

82,192,606

25,800,000

25,800,000

25,800,000

25,800,000

110,404,494

227,517,869

44,257,833

173,700,045

(138,069,805)

(131,880,877)

(143,859,067)

(137,917,308)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

502,712,508

626,014,811

430,776,585

566,160,556

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

177,561,935

169,729,035

-

-

680,274,443

795,743,846

430,776,585

566,160,556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 214,350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
หุน้ บุรมิ สิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท
รวมทุนจดทะเบียน

19

ทุนที่ช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

327,905,993
20,707,130
1,805,296
6,191,008
356,609,427

382,270,159
14,995,046
33,326,621
5,026,704
435,618,530

223,631,113
24,584,553
2,182,988
7,699,143
258,097,797

274,313,319
18,716,787
31,458,675
6,066,749
330,555,530

รายได้
รายได้จากการให้บริการ
23
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
20
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
เป็นสกุลเงินที่ใช้นำ� เสนองบการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(360,538,140) (359,766,947) (293,847,237) (294,620,664)
(59,089,686) (59,406,544) (58,353,451) (58,560,539)
(419,627,826) (419,173,491) (352,200,688) (353,181,203)
(63,018,399)
16,445,039 (94,102,891) (22,625,673)
4,588,986
2,509,024
(58,429,413)
18,954,063 (94,102,891) (22,625,673)
(49,768,700) (41,300,845) (35,339,321) (28,686,215)
(108,198,113) (22,346,782) (129,442,212) (51,311,888)
(108,198,113) (22,346,782) (129,442,212) (51,311,888)

(7,271,290)
(115,469,403)

69,592,879
(5,941,759)
47,246,097 (135,383,971)

50,582,819
(729,069)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

(117,113,375)

(35,820,744)

(129,442,212)

(51,311,888)

8,915,262

13,473,961

-

-

(22,346,783) (129,442,212)

(51,311,888)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ขาดทุนส�ำหรับปี

(108,198,113)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(123,302,303)

19,478,607

(135,383,971)

(729,069)

7,832,900

27,767,490

-

-

47,246,097 (135,383,971)

(729,069)

(115,469,403)

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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22

(0.8500)

(0.2600)

(0.9400)

(0.3800)

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 414,735,213

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 414,735,213

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 414,735,213

หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน
กฏหมาย

ส�ำรองตาม

-

-

-

227,517,869

(35,820,744)

110,404,494

- (117,113,375)

7,650,000 82,192,606 25,800,000

-

7,650,000 82,192,606 25,800,000

-

263,338,613

จัดสรร

ที่ยังไม่ได้

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

(138,069,805)

(6,188,928)

(131,880,877)

55,299,350

(187,180,227)

แปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการ

ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

องค์ประกอบอื่น

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนได้เสียที่

502,712,508

(123,302,303)

626,014,811

19,478,606

606,536,205

795,743,846

47,246,096

748,497,750

รวม

177,561,935

680,274,443

7,832,900 (115,469,403)

169,729,035

27,767,490

141,961,545

ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ ไม่มอี ำ� นาจควบคุม

รวมส่วนของ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษัทใหญ่

7,650,000 82,192,606 25,800,000

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ช�ำระแล้ว

ทุนที่

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ช�ำระแล้ว

ทุนที่

414,735,213

-

414,735,213

-

414,735,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หุ้นสามัญ

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

7,650,000

-

7,650,000

-

7,650,000

หุ้นบุริมสิทธิ

82,192,606

-

82,192,606

-

82,192,606

มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน

25,800,000

-

25,800,000

-

25,800,000

กฏหมาย

ส�ำรองตาม

44,257,833

(129,442,212)

173,700,045

(51,311,888)

225,011,933

จัดสรร

ที่ยังไม่ได้

ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(143,859,067)

(5,941,759)

(137,917,308)

50,582,819

(188,500,127)

แปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการ

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่น

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

430,776,585

(135,383,971)

566,160,556

(729,069)

566,889,625

รวม
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(108,198,113)
รายการปรับปรุงกระทบก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
128,122,989
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
34,059,515
โปรแกรมตัดจ�ำหน่าย
233,015
ก�ำไรจากการขายอุปกรณ์
(45,197)
ก�ำไรจากการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
7
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
1,734,744
ส่วนแบ่ง (ก�ำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี
(4,588,986)
ส่วนได้เสีย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
(4,479,421)
ก�ำไรจากอัตราและเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (เงินฝาก)
1,488
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
49,768,700
ดอกเบี้ยรับ
(1,682)
เงินปันผลรับ
(130,422)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สินด�ำเนินงาน
96,476,637
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
23,732
พัสดุคงเหลือ
2,043,082
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
(474,119)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
6,232
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
1,598,927
หนี้สินจากการด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
30,395,914
เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ
หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
30,395,914
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
128,471,478
จ่ายดอกเบี้ย
(40,173,238)
จ่ายภาษีเงินได้
(379,674)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
87,918,566

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

(22,346,782)

(129,442,212)

(51,311,888)

123,340,297
24,907,017
278,439
(233,644)
129
2,208,124
(2,509,024)

100,230,508
28,903,509
89,042
(45,197)
7
1,734,744
-

96,497,864
24,907,017
139,868
(233,644)
129
2,208,124
-

(14,975,131)
141,599
41,300,845
(1,923)
(123,075)

(4,146,597)
1,488
35,339,321
(332)
(1,639,907)

(14,971,884)
(348)
28,686,215
(380)
(1,164,664)

151,986,871

31,024,374

84,756,409

3,176,660
1,797,373
(512,327)
(83,756)
4,377,950

(5,009,026)
3,101,618
(474,119)
6,218
(2,375,309)

12,872,898
2,651,414
(512,326)
(83,756)
14,928,230

13,159,539
17,385,670
30,545,209
186,910,030
(35,975,428)
(346,245)
150,588,357

32,915,512
32,915,512
61,564,577
(26,846,740)
(379,661)
34,338,176

27,787,340
(2,269,759)
25,517,581
125,202,220
(24,522,762)
(346,229)
100,333,229
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
รับเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายช�ำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายช�ำระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

(900,000.00)
44,859
(35,706,701)
1,681
1,628,250
(34,931,911)

233,645
(22,431,187)
1,977
1,128,250
(21,067,315)

(900,000)
44,859
(21,523,088)
335
1,628,250
(20,749,644)

233,645
(22,418,788)
380
1,128,250
(21,056,513)

13,589,692
308,935
45,511,900
25,024,688
(14,974,000) (21,524,688)
(68,596,870) (94,905,640)
(32,586,728) (15,134,388)
(32,313)
(1,562,889)
(57,088,319) (107,793,982)
2,958,776 (19,664,622)
(1,142,888)
2,062,438
13,106,878
11,186,039
(1,488)
(141,599)
11,962,502
13,106,878

3,608,211
45,511,900
(14,974,000)
(16,391,398)
(32,586,728)
(32,313)
(14,864,328)
1,363,563
87,767
84,331
(1,488)
170,610

308,935
25,024,688
(21,524,688)
(47,222,632)
(15,134,388)
(1,562,889)
(60,110,974)
(19,159,817)
5,925
78,058
348
84,331
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
การจดทะเบียน : บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 010753001613
(เดิมเลขที่ บมจ 235) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ (ร้อยละ 31)
และตระกูลอุ่นพงษ์เจริญสุข (ร้อยละ 27)
ที่ตั้งส�ำนักงาน

: ตั้งอยู่เลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ

: บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจพาณิชย์นาวี

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อ
ก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�ำ และน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทฯ จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ได้ใช้ในระหว่างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การน�ำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)

การลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)

ก�ำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)

การส�ำรวจ และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)

ส่วนงานด�ำเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
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ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ ต�ำ่ และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21

เงินที่นำ� ส่งรัฐ

ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ตามทีก่ ล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง หรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้ ส�ำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การน�ำเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้
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ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

ก�ำไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

เกษตรกรรม

ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานด�ำเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นำ� ส่งรัฐ

บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะน�ำมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการ
เงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
2.4 ในการจัดท�ำงบการเงินรวม ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่
โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

ประเภทธุรกิจ

ความสัมพันธ์

บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จ�ำกัด

100

ขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด

51

ธุรกิจพาณิชย์นาวี

ผู้ถือหุ้น
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บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ และมีความสามารถในการใช้อำ� นาจเหนือกิจการนัน้ ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของบริษทั ฯ งบการเงินของ
บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การสูญเสียความควบคุม
เมื่อบริษัทฯ สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
2.5 รายการบัญชีระหว่างกัน
ในการจัดท�ำงบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระส�ำคัญได้ตัดออกในการท�ำงบการเงินรวมแล้ว
2.6 งบการเงินรวมนี้ จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการด�ำเนินงานรวมของบริษัทจุฑานาวี จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น
การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีข้อจ�ำกัดด้านลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทย่อยที่น�ำงบการเงิน
มาประกอบเป็นงบการเงินรวม
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย รายได้ค่าจ้างเหมาเรือเป็นระยะเวลา (Charter Hire) ซึ่งเกิดจากการให้บริการเรือแบบจ้างเหมาเป็น
ระยะเวลา (Time Charter) และรายได้ค่าระวางเรือ (Freight Income) ซึ่งเกิดจากการรับขนส่งเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter)
บริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าจ้างเหมาเรือเป็นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์คงค้างและรับรู้รายได้ค่าระวางเรือเมื่อการให้บริการได้
สิ้นสุดลงแล้ว
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและประจ�ำไม่เกิน 3 เดือน
และไม่มีภาระผูกพัน
3.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามสิทธิที่จะได้รับหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ำหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต ควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
3.4 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ได้แก่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและน�ำ้ มันหล่อลืน่ วัสดุและของใช้สนิ้ เปลืองประจ�ำเรือเดินทะเล แสดงไว้ในราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อน – ออกก่อน
(FIFO) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวม โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุน
3.7 เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ ส�ำหรับเรือเดินทะเลและยานพาหนะคิดค่าเสื่อมราคาหลังหักมูลค่าคงเหลือบริษัทฯ ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังนี้
เรือเดินทะเล
รายจ่ายในการซ่อมแซมและส�ำรวจเรือรอตัดบัญชี

15 – 30 ปี
2 – 3 ปี

อุปกรณ์ประจ�ำเรือ

5 ปี

อุปกรณ์และเครื่องใช้สำ� นักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 – 10 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจ�ำนวนที่จะได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า ราคา
ตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการตรวจสอบ สภาพเรือและค่าใช้จา่ ยในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะรับรูร้ วมในรายจ่ายการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ ค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่จะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการใช้งาน จนกระทัง่ มีการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่ครัง้ ต่อไป ซึง่ อายุการตัดจ�ำหน่ายสูงสุดไม่
เกิน 2 – 3 ปี ในกรณีที่มีการซ่อมเรือครั้งใหญ่ก่อนวันครบก�ำหนด ต้นทุนที่เหลืออยู่ของการซ่อมเรือครั้งใหญ่จะถูกตัดจ�ำหน่ายทันที
ต้นทุนดอกเบี้ยส�ำหรับการกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่งเรือเดินทะเล และอุปกรณ์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ
สินทรัพย์ตลอดช่วงเวลาที่จะสร้างให้เสร็จและเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ย
ที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากการตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
ก�ำไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์กำ� หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการค�ำนวณก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
3.8 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันท�ำสัญญาวงเงินกู้ยืมและก่อนการเบิกถอนเงินกู้ยืมจะถูกบันทึกเป็น
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย และถูกตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุของเงินกู้
3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติทางธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละ
รายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณีในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
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3.10 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�ำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้
รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
3.11 การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็น
สกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่ จิ การนัน้ ประกอบกิจการ ดังนัน้ จึงก�ำหนดให้กจิ การระบุสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและแปลงค่ารายการ
ที่เป็นสกุลต่างประเทศ ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว
กลุ่มบริษัทด�ำเนินงานในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการก�ำหนดและช�ำระราคา
ของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้บริหารจึงก�ำหนดให้ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานในธุรกิจเดินเรือ
ทางทะเลของกลุ่มบริษัท และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้นำ� เสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ก�ำหนดให้การรับรูร้ ายการค้าเมือ่ เริม่ แรกด้วยสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน (สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการ
ค้าทีไ่ ม่ได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเป็นรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้นำ� เสนองบการเงินจะถูกรับรู้
ในส่วนของเจ้าของ ในกรณีที่เงินบาทที่ใช้น�ำเสนองบการเงินแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการด�ำเนินงาน มูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของเจ้าของจะลดลง ในทางกลับกันถ้าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บันทึกในส่วนของเจ้าของจะเพิ่มขึ้น
3.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยน ส�ำหรับเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร ผลต่างซึ่งเกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แสดงมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด จะบันทึกเป็นก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทันที ก�ำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายประจ�ำปี
3.13 สัญญาเช่าการเงิน
การเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�ำสัญญาเช่าการเงิน บันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่
เป็นค่าใช้จา่ ยทางการเงินและส่วนทีจ่ ะหักจากหนีต้ ามสัญญาเพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ค่าใช้จา่ ย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า
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3.14 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกใน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
3.15 เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้างและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้ำประกัน รายได้ค้างรับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน นโยบายการบัญชีเกณฑ์การรับรู้
และวัดมูลค่าส�ำหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจาก
ก�ำไรในงวดนั้นทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้าง
แน่ทบี่ ริษทั ฯ จะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้นนั้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่
ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
3.17 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุน้ ทีแ่ สดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ค�ำนวณโดยการหารยอดก�ำไรส�ำหรับปีดว้ ยจ�ำนวนหุน้ สามัญที่
จ�ำหน่ายและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดไม่มีการแสดงก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า
3.18 ประมาณการทางบัญชี
การจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการ และตั้งข้อสมมติฐานบางประการ
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงภายหลังอาจแตกต่างไปจาก
จ�ำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจท�ำให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการลด
ราคาสินค้า ค่าเสื่อมราคา และค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว
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3.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายช�ำระไปตาม
ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประมาณ
การหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
3.20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของ
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ ก�ำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจ�ำปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน การเปลีย่ นแปลงในอัตราเหล่านีม้ ผี ลต่อประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน�ำมาใช้ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายใน
อนาคตทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสม บริษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ จ่าย
ในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์ และจะบันทึกภาระหนี้สินในอดีตที่เกิดก่อนปี 2554 โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้
3.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึง บริษทั ร่วมและบุคคลซึง่ มีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
3.22 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่
แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีการก�ำหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างช�ำระ
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เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของเรือและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของเรือและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร
จ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของเรือ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
3.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลายข้อก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงผูป้ ระเมินมูลค่า ซึง่ มีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคล
ทีส่ ามเพือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ ราคา ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานทีไ่ ด้มาจากบุคคลทีส่ ามทีส่ นับสนุนข้อสรุปเกีย่ วกับ
การวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ มูลค่ายุตธิ รรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการ
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับการ
วัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
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4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายการกับ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก�ำหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก�ำหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 100%

บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 51%

บริษัทร่วม
บริษัท เจ. ชิปปิ้ง เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 33.33% และกรรมการร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บทด จ�ำกัด

บริษัทฯ ถือหุ้น 3.04%

บริษัท มาโณ จ�ำกัด

กรรมการร่วมกัน

บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยบริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ำกัด (49%)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุ้น

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุ้น

นางปริยนาฏ ยังส์

ผู้ถือหุ้น
นโยบายราคา

รายได้ค่าบริการจัดการ
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินกู้ยืม

120

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.25 – 3.00 ต่อปี

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME
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4.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย

-

-

20,759,163

15,171,738

728,134

727,969

728,134

727,969

12,398,051

13,637,480

12,398,051

13,637,480

11,080,850

8,720,923

11,080,850

8,720,923

118,069

-

118,069

-

9,954,432

5,475,052

9,954,432

5,475,052

300,000

15,700,000

300,000

15,700,000

-

(11,200,000)

-

(11,200,000)

60,214

(870,661)

60,214

(870,661)

(63,797)

850,041

(63,797)

850,041

10,250,849

9,954,432

10,250,849

9,954,432

เงินมัดจ�ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทร่วม
เจ้าหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทร่วม (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี)
ยอด ณ วันต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิ้นปี
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี)
ยอด ณ วันต้นปี

73,384,076

74,381,073

73,384,076

74,381,073

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี

44,819,000

9,324,688

44,819,000

9,324,688

(14,974,000)

(10,324,688)

(14,974,000)

(10,324,688)

(606,804)

(6,946,024)

(606,804)

(6,946,024)

448,528

6,949,027

448,528

6,949,027

103,070,800

73,384,076

103,070,800

73,384,076

113,321,649

83,338,508

113,321,649

83,338,508

397,748

171,233

397,748

171,233

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,892,695

4,646,919

1,892,695

4,646,919

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

24,596,400

23,663,757

24,596,400

23,663,757

26,886,843

28,481,909

26,886,843

28,481,909

363,591.00

1,008,322

363,591.00

1,008,322

44,144,933

55,326,339

44,144,933

55,326,339

(32,586,728)

(15,073,129)

(32,586,728)

(15,073,129)

64,830

3,891,723

64,830

3,891,723

11,623,035

44,144,933

11,623,035

44,144,933

หัก ลดลงระหว่างปี
จ่ายช�ำระ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิ้นปี
รวมทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทร่วม

รวม
เงินทดรองรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ยอด ณ วันต้นปี
หัก ลดลงระหว่างปี
จ่ายช�ำระ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอด ณ วันสิ้นปี
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4.3 รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

104,274,880

107,956,841

-

-

-

-

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

7,754,844

7,443,482

-

-

1,509,485

1,041,589

4,122,920

4,187,613

4,122,920

4,187,613

บริษัทร่วม

227,049

174,753

227,049

174,753

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

628,165

683,105

628,165

683,105

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2,479,380

2,246,676

2,479,380

2,246,676

3,334,594

3,104,534

3,334,594

3,104,534

21,188,400

20,532,000

21,188,400

20,532,000

รายได้จากการให้บริการ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินปันผลรับ
บริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนทางการเงิน

รวม
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากสะสมทรัพย์
รวม

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

20,096

20,092

20,096

20,092

-

302,792

-

-

11,942,406

12,783,994

150,514

64,239

11,962,502

13,106,878

170,610

84,331
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6.1 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัท แยกตามระยะเวลาที่ค้างช�ำระหนี้ได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ลูกหนี้การค้า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระโดยนับจากวันที่ที่ครบก�ำหนดช�ำระดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

2,139,424

3,154,618

2,139,424

3,152,956

- น้อยกว่า 3 เดือน

214,984

108,365

214,984

108,365

- มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นไป

135,532

534,458

135,532

534,458

- มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน ขึ้นไป

232,900

72,177

232,900

72,177

- มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป

712,324

888

710,673

888

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระ

รวม
6.2 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

งบการเงินรวม (บาท)
2559
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2558

2559

2558

-

-

20,759,163

15,171,738

ค่าใช้จ่ายเรือที่ยังไม่สิ้นสุด

160,151

331,958

160,151

288,032

เงินทดรองจ่ายแก่คนเรือ

372,371

204,002

372,371

204,002

อื่นๆ

635,597

186,162

32,967

186,120

1,168,119

722,122

21,324,652

15,849,892

4,603,283

4,592,628

24,758,165

19,718,736

รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัท เจ.ชิปปิ้ง

ขนถ่ายสินค้า

เซอร์วิส จ�ำกัด

และตัวแทนเรือ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วนการถือหุน้

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

15

33

งบการเงินรวม (บาท)
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

25,717,473 22,755,488 7,001,301

2558
7,051,695

การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

งบการเงินรวม (บาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

9

100

-

-

225

51

-

- 114,749,900 114,749,900

-

- 123,613,750 123,613,750

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

8,863,850

8,863,850

บริษัท จุฑาผกากรอง ขนส่งสินค้าทาง
ชิปปิ้ง ไพรเวท จ�ำกัด เรือระหว่าง
บริษัท ไทยเดน

ประเทศธุรกิจ

มารีไทม์ จ�ำกัด

พาณิชย์นาวี

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

- (8,863,850)

สุทธิ

-

- 114,749,900 114,749,900

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

- 16,862,427

รวม

(8,863,850)

-

17,809,739

- 131,612,327 132,559,639

การเปลีย่ นแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำ� เสนองบการเงิน
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ชื่อบริษัท
บริษัท บทด จ�ำกัด

ประเภทกิจการ

ทุนช�ำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

500

3.04

งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ

นายหน้าตัวแทน

โลจิสติคส์

น�ำเข้า – ส่งออก

ปี 59 =24

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ตามพิธกี ารศุลกากร

ปี 58 =12

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
รวม

7.50

15,195,645 15,195,645 15,195,645

15,195,645

1,800,000

900,000

1,800,000

900,000

47,613

163,190

47,613

163,190

17,043,258 16,258,835 17,043,258 16,258,835

การเปลีย่ นแปลงในราคาทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอืน่ เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ น
จากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10. เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

งบการเงินรวม (บาท)
อุปกรณ์และ
เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

เรือเดินทะเล

รายจ่ายในการ
ยานพาหนะ ซ่อมแซมและส�ำรวจ
เรือรอตัดจ่าย

อุปกรณ์
ประจ�ำเรือ

รวม

สินทรัพย์ – ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 3,055,967,065

5,610,374

30,059,350

18,086,523

283,982,091

3,393,705,403

ซื้อเพิ่ม

-

121,658

775,717

-

21,533,813

22,431,188

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(154,399)

(4,214,648)

(573,000)

-

(4,942,047)

289,771,279

526,089

2,796,804

1,671,024

28,750,083

323,515,279

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 3,345,738,344

6,103,722

29,417,223

19,184,547

334,265,987

3,734,709,823

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
ซื้อเพิ่ม

-

39,633

1,859,593

-

35,939,125

37,838,351

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(79,930)

-

(550,000)

-

(629,930)

(23,909,654)

(53,144)

(176,737)

(131,025)

(2,803,878)

(27,074,438)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 3,321,828,690

6,010,281

31,100,079

18,503,522

367,401,234

3,744,843,806

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(929,616,694)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(125,287,784)

(381,918)

(1,771,156)

(689,307)

(23,573,410)

(151,703,575)

-

154,389

4,214,529

572,999

-

4,941,917

(90,846,654)

(383,772)

(1,551,038)

(1,080,540)

(27,212,288)

(121,074,292)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่ วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1,145,751,132)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่ วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบ

(5,145,490) (16,218,127) (10,868,800)

(5,756,791) (15,325,792) (12,065,648)

(256,689,909) (1,218,539,020)

(307,475,607) (1,486,374,970)

(125,287,784)

(154,015)

(1,905,659)

(689,307)

(32,620,591)

(160,657,356)

-

79,923

-

549,999

-

629,922

6,403,481

31,986

38,493

(8,163)

259,555

6,725,352

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1,264,635,435)

(5,798,897) (17,192,958) (12,213,119)

(339,836,643) (1,639,677,052)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,057,193,255

211,384

13,907,121

6,290,403

27,564,591

2,105,166,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,199,987,212

346,931

14,091,431

7,118,899

26,790,380

2,248,334,853

ก่อนแปลงค่า

หลังแปลงค่า

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

160,657,356

162,182,504

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

151,703,575

148,247,313
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10. เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
อุปกรณ์และเครือ่ ง
เรือเดินทะเล
ใช้ส�ำนักงาน

อุปกรณ์
ประจ�ำเรือ

รายจ่ายในการ
ซ่อมแซมและส�ำรวจ
เรือรอตัดจ่าย

ยานพาหนะ

รวม

สินทรัพย์ – ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,247,862,311

5,577,481

28,367,140

18,086,523

283,982,093

2,583,875,548

ซื้อเพิ่ม

-

121,658

763,317

-

21,533,813

22,418,788

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(154,399)

(4,214,648)

(573,000)

-

(4,942,047)

213,145,601

522,970

2,635,334

1,671,024

28,750,082

246,725,011

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2,461,007,912

6,067,710

27,551,143

19,184,547

334,265,988

2,848,077,300

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
ซื้อเพิ่ม

-

37,538

1,830,830

-

21,189,566

23,057,934

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(79,930)

-

(550,000)

-

(629,930)

(17,587,103)

(52,917)

(163,698)

(131,025)

(2,194,405)

(20,129,148)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,443,420,809

5,972,401

29,218,275

18,503,522

353,261,149

2,850,376,156

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(868,920,991)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(100,744,900)

(375,701)

(1,683,366)

(689,307)

(23,573,410)

(127,066,684)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

154,389

4,214,529

572,999

-

4,941,917

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

(81,241,324)

(381,370)

(1,532,892)

(1,080,540)

(27,212,288)

(111,448,414)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1,050,907,215)
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(5,130,550) (16,164,262) (10,868,800)

(5,733,232) (15,165,991) (12,065,648)

(256,689,909) (1,157,774,512)

(307,475,607) (1,391,347,693)

(100,744,900)

(147,787)

(1,783,349)

(689,307)

(27,384,328)

(130,749,671)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

79,923

-

549,999

-

629,922

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

9,372,866

32,752

18,818

(8,163)

254,813

9,671,086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1,142,279,249)

(5,768,344) (16,930,522) (12,213,119)

(334,605,122) (1,511,796,356)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,301,141,560

204,057

12,287,753

6,290,403

18,656,027

1,338,579,800

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,410,100,697

334,478

12,385,152

7,118,899

26,790,381

1,456,729,607

ก่อนแปลงค่า

หลังแปลงค่า

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

130,749,671

129,134,017

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

127,066,683

121,404,881
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ได้จดจ�ำนองเรือเดินทะเล ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี จ�ำนวน 2,057.19 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,301.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ
(31 ธันวาคม 2558 : 2,199.98 ล้านบาท และ 1,410.10 ล้านบาท ตามล�ำดับ) ไว้เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันวงเงินสินเชือ่ จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เป็นจ�ำนวนเงิน 0.46 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจ�ำนวนแต่ยังใช้งานอยู่ โดยสินทรัพย์ดังกล่าว
มีราคาทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 26.40 ล้านบาท และ 25.53 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสมจนเต็มมุลค่าแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุน
เป็นจ�ำนวนเงิน 26.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 25.53 ล้านบาท)
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

1,816,990

1,145,039

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

172,289

108,574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,989,279

1,253,613

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

(14,216)

(8,959)

1,975,063

1,244,654

(1,060,549)

(805,368)

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

(250,680)

(128,370)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

(145,526)

(96,506)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1,456,755)

(1,030,244)

(200,423)

(78,113)

(25,594)

(4,870)

(1,682,772)

(1,113,227)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

292,291

131,427

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

532,524

223,369

ราคาทุน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม :
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ค่าตัดจ�ำหน่ายที่อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก่อนแปลงค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(200,423)

(78,113)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(250,680)

(128,370)
หลังแปลงค่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(233,015)

(89,042)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(278,439)

(139,868)
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย

ลูกหนีเ้ งินชดใช้คา่ เสียหาย ได้แก่ ค่าซ่อมแซมทีเ่ กิดกับตัวเรือและค่ารักษาพยาบาลพนักงานในเรือจากการเกิดอุบตั เิ หตุ ซึง่ บริษทั ฯ จะได้รบั ชดเชย
จากบริษัทรับประกันภัยในแต่ละกรณีภายในระยะเวลาประมาณ 3 – 4 ปี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559
ยอดค้างไม่เกิน 48 เดือน

1,015,448

2558
541,329

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี)
2559

2558

เงินเบิกเกินบัญชี

5.5 – 8.125

6.625 – 8.125

เงินกู้ยืมระยะสั้น

4

7

รวม

งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

79,320,075

81,487,687

69,386,224

81,487,687

2,985,684

12,940,762

2,985,684

12,940,762

82,305,759

94,428,449

72,371,908

94,428,449

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง วงเงินรวม 80 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และวงเงินรวม 90 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค�้ำประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 10)
14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

เจ้าหนี้การค้า

63,819,748

60,481,560

63,809,298

60,458,403

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

38,863,126

30,359,147

38,753,857

30,261,276

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

48,855,981

42,470,283

46,597,722

39,696,589

ส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายแทน

62,822,647

58,684,076

62,822,647

58,684,076

เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ

22,974,047

9,293,141

22,974,047

9,293,141

รายได้รับล่วงหน้า

5,013,155

4,429,183

3,445,562

955,656

อื่นๆ

3,449,878

1,342,178

3,459,241

1,269,253

รวม

245,798,582

207,059,568

241,862,374

200,618,394

เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ

129

(1)

(1)

4

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
เริ่ม

MOR–1%

12,400,000 MLR–1%

9,987,415

12,100,000 Libor+2 ถึง 3%

16,000,000 Libor+1.4 ถึง 3%

350–314,000
งวดสุดท้าย 7,036,500

กันยายน 2555

ตุลาคม 2559

สิงหาคม 2560

ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2562

พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2562

120,000
งวดสุดท้าย 10,420,000

4,250–200,000
งวดสุดท้าย 333,250
50,000–100,000
งวดสุดท้าย 6,987,415
100,000–150,000
งวดสุดท้าย 7,650,000
200,000 – 1,000,000
งวดสุดท้าย 1,950,000

กุมภาพันธ์ 2552 พฤษภาคม 2564 400–750,000
งวดสุดท้าย 7,932,000

ธันวาคม 2566

สิ้นสุด

อัตรา
ผ่อนช�ำระงวดละ

2559

2558

-

4,329,241

12,340,829

9,889,995

48,577,472

-

7,216,964

-

-

54,132,900

(416,492,470) (134,054,709) (13,713,765) (83,202,566)
- (405,677,800)
649,898,231 578,932,266 649,898,231 578,932,266

456,529,943

7,216,964

-

-

54,132,900

317,103,310 309,032,621 317,103,310

283,681,658 279,441,838 283,681,658

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

1,066,390,701 1,118,664,775 663,611,996 662,134,832

402,778,704

4,329,242

12,340,829

9,889,995

48,577,472

309,032,621

279,441,838

2559

งบการเงินรวม (บาท)

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก�ำหนดช�ำระคืนรายเดือน

13,200,000 Libor+1.4 ถึง 3.3% มีนาคม 2552

วงเงินกู้ยืม

บาท
30,000,000 MLR+0.50%
มีการขยายระยะเวลา
การช�ำหนี้
เหรียญสหรัฐอเมริกา 17,500,000 Libor+1%

หัก ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
หัก ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

15 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555
31 สิงหาคม 2558

บาท

22 ธันวาคม 2559

(2)

(1)

(2)

(3)

สกุลเงิน

25 กันยายน 2550 เหรียญสหรัฐอเมริกา
29 สิงหาคม 2559 มีการขยายระยะเวลา
การช�ำหนี้
7 พฤศจิกายน 2559 เหรียญสหรัฐอเมริกา
29 สิงหาคม 2559 มีการขยายระยะเวลา
การช�ำหนี้
5 พฤศจิกายน 2551 เหรียญสหรัฐอเมริกา
22 ธันวาคม 2559 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
22 ธันวาคม 2559 บาท

วันที่ในสัญญา

(1)

3

2

1

ธนาคาร วงเงิน
แห่งที่ ที่

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีการตกลงท�ำสัญญาขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ของธนาคารแห่งที่ 3 วงเงินที่ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก�ำหนดของสัญญากับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ อย่างไร
ก็ตาม ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินจากธนาคารที่กล่าวข้างต้น ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มีการตกลงท�ำสัญญาขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ของธนาคารแห่งที่ 1 วงเงินที่ 1 และวงเงินที่ 2
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีการตกลงท�ำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งที่ 2 วงเงินที่ 1 วงเงินที่ 2 และวงเงินที่ 3
เงินกู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค�้ำประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 10)
สัญญาเงินกูร้ ะบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนของหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมียอด
เคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.375 – 7.25 ต่อปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,118,664,775

662,134,832

22,487,415

22,487,415

(68,596,870)

(16,391,398)

ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม

1,091,484

-

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(477,537)

(477,537)

(6,778,566)

(4,141,316)

1,066,390,701

663,611,996

ปรับโครงสร้างหนี้จากเงินกู้ระยะสั้นเป็นระยะยาว
จ่ายช�ำระในระหว่างปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

416,492,470

134,054,709

13,713,765

83,202,566

-

405,677,800

-

-

ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระระหว่าง 1 ปี ถึง 5 ปี

389,534,450

578,932,266

389,534,450

578,932,266

ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระเกิน 5 ปี

260,363,781

-

260,363,781

-

1,066,390,701

1,118,664,775

663,611,996

662,134,832

ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค�้ำประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 10)
สัญญาเงินกูร้ ะบุขอ้ ปฏิบตั แิ ละข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนของหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ย่อย ไม่สามารถด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามทีก่ ำ� หนดของสัญญากับสถาบันการเงินผูใ้ ห้สนิ เชือ่ อย่างไรก็ตาม
ได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินจากธนาคารที่กล่าวข้างต้น ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ครบก�ำหนด ปี
รถยนต์

2559

2558

2560

-

648,005

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

-

(183,184)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ

-

464,821

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายส�ำหรับสัญญาการเงิน
ข้างต้น มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ภายใน 1 ปี

-

32,121

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

-

รวม

-

32,121

หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน

-

(252)

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

31,869

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

31,869

หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี

-

(31,869)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

132

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME

บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและบ�ำเหน็จ ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม

19,696,772

17,489,190

1,139,697

1,621,735

ดอกเบี้ย

592,956

605,260

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

(99,282)

(1,785,586)

86,757

1,766,173

21,416,900

19,696,772

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
มกราคม – ธันวาคม
2559

2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า งบการเงิ น จากสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ใ นการ
ด�ำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำ� เสนองบการเงิน
รวม

1,732,653

2,226,995

2,091

(18,871)

1,734,744

2,208,124

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด

ร้อยละ 3.79 ต่อปี

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ 4

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 – 27

อัตรามรณะ

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประมาณการจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
18. ทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน โดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยก�ำหนดให้เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
จากเดิม 105,900,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท คิดเป็นเงิน 317,700,000 บาท เพิม่ เป็น 214,350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท คิดเป็นเงิน 643,050,000 บาท
ซึ่งได้ท�ำการจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เป็นจ�ำนวนเงินที่เพิ่มทุน จ�ำนวน 97,053,213 บาท
19. หุ้นบุริมสิทธิ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้น การมีสิทธิเหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลสะสมในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 จากผลการด�ำเนินงานของปี 2552 ดังนั้นเงินปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
คงค้างจ�ำนวน 5,355,000 บาท
20. ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

4,477,933

14,833,532

4,145,109

14,972,231

(2,672,637)

18,493,089

(1,962,121)

16,486,444

1,805,296

33,326,621

2,182,988

31,458,675

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
จากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งสิ้น
21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

140,179,355

139,426,973

118,920,657

118,165,448

ค่าเสื่อมราคา

128,356,004

123,618,735

100,319,550

96,637,732

34,059,515

24,907,017

28,903,509

24,907,017

รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
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22. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
หัก เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
สุทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

(117,113,377)

(35,820,744)

(129,442,212)

(51,311,888)

(765,000)

(765,000)

(765,000)

(765,000)

117,878,377)

(36,585,744)

130,207,212)

(52,076,888)

138,245,071

138,245,071

138,245,071

138,245,071

(0.8527)

(0.2646)

(0.9419)

(0.3767)

23. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศของเรือจ�ำนวน 3 ล�ำ ตามบัตร
ส่งเสริมดังต่อไปนี้
เลขที่ 2044(2)/2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
เลขที่ 1782(2)/2552 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
เลขที่ 2895(2)/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
สิทธิประโยชน์ที่สำ� คัญ คือ
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเรือและอุปกรณ์
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
รายได้จากการให้บริการที่ได้รับการส่งเสริม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2559
ส่วนที่ได้รับส่งเสริม
ส่วนที่ไม่ได้รับส่งเสริม (ปัทมา)
ส่วนทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 314
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2558

2559

2558

191,288,537

216,018,579

87,013,657

108,061,739

1,552,852

-

1,552,852

-

135,064,604

166,251,580

135,064,604

166,251,580

327,905,993

382,270,159

223,631,113

274,313,319
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
24.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการช�ำระเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่ยังไม่เรียกช�ำระอีก 25% จ�ำนวน 5.06 ล้านบาท
24.2 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค�้ำประกันให้บริษัทฯ จ�ำนวนเงิน 0.88 ล้านบาท เพื่อใช้ในการค�้ำประกัน
การด�ำเนินงานปกติ
24.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2558

ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี

871,468

377,656

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

575,312

1,445,780

1,446,780

1,823,436

รวม
25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ� คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการด�ำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการด�ำรงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2559

2558

2559

2558

2.30

2.00

2.66

1.99
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26. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการวัดค่าการรับรู้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สิน
ทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3
26.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาท�ำให้บริษัทฯ เกิดความสูญเสียทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการป้องกัน
ความเสีย่ งนีโ้ ดยการพิจารณาให้สนิ เชือ่ กับลูกค้า ก�ำหนดวงเงินสินเชือ่ ก�ำหนดระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ และมีการติดตาม ลูกหนีท้ มี่ กี ารค้างช�ำระ มูลค่า
ยุตธิ รรมของลูกหนีแ้ สดงตามงบแสดงฐานะการเงิน คือมูลค่าหลังจากหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ตามนโยบายของการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของ
บริษัทฯ ซึ่งคาดว่าเพียงพอแล้ว
26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งเกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นไป ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทั ฯ ในงวดปัจจุบนั และงวดต่อๆ ไป
26.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการซือ้ สินค้า เนือ่ งจากบางรายการทางธุรกิจเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สินหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ได้ท�ำสัญญา
ป้องกันความเสี่ยง
26.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน หนีส้ นิ ทางการเงินทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มี ความเสี่ยง
จากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญ
27. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและสอบทาน
อย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนงานใหญ่ คือ
1. ส่วนงานให้บริการเรือจ้างเหมาเป็นระยะเวลา มีขอบข่ายการให้บริการในแถบทวีปยุโรป อเมริกา อเมริกากลาง และทะเลคาริบเบียน ซึง่ บริษทั ฯ
เป็นผู้บริหารเรือเองทั้งสิ้น
2. ส่วนงานให้บริการรับขนส่งสินค้า แบ่งเป็น
2.1 ในเส้นทางประจ�ำ คือการให้บริการรับขนสินค้าในเส้นทางประจ�ำไปและกลับระหว่างประเทศไทย – ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ไทย
2.2 ในเส้นทางไม่ประจ�ำ คือการให้บริการรับขนสินค้าไม่ก�ำหนดเส้นทางและตารางล่วงหน้า โดยมีขอบข่ายการให้บริการในเส้นทางต่างๆ ใน
เอเชีย ยุโรป และอเมริกา
แต่เนื่องจากส่วนงานให้บริการรับขนส่งสินค้ามีรายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่ได้นำ� เสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตาม
ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้า 2 ราย ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการจากรายได้ค่าบริการจ้างเหมาที่
เกินกว่าร้อยละ 10 เป็นจ�ำนวนรวม 178 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�ำนวน 210.03 ล้านบาท และ 102.08
ล้านบาท ตามล�ำดับ)
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

28. ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ปรับปรุงเงินกู้ระยะสั้นเป็นระยะยาวตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้
ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
จ่ายช�ำระในระหว่างปี

138

2559

2559

52,274,074

(1,477,164)

22,487,415
1,091,484
(477,537)
(6,778,566)
68,596,870

22,487,415
(477,537)
(4,141,316)
16,391,398
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

29. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)

2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

2559

2558

333,862
128,473
2,135,705
2,598,040

363,186
127,260
2,177,056
2,667,502

4,762
690,976
1,559,162
2,254,900

2,337
546,398
1,633,964
2,182,699

717,750
475,660
58,753,157
8,158
28,340
62,143
60,045,208
62,643,248

630,545
450,525
62,315,174
15,000
51,117
63,462,361
66,129,863

195,400
3,673,172
475,660
37,358,461
3,668
28,340
62,143
41,796,844
44,051,744

195,400
3,673,172
450,525
40,365,368
6,189
15,000
51,117
44,756,771
46,939,470
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

2559

2558

2559

2558

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

2,297,074

2,616,573

2,019,830

2,616,573

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

6,859,999

3,790,262

6,750,144

3,613,780

11,555,525

1,767,329

314,363

360,237

-

11,241,162

-

-

-

883

-

883

3,162,697

2,309,275

3,162,697

2,309,275

653,640

649,110

653,640

649,110

24,528,935

22,374,594

12,900,674

9,549,858

18,206,403

16,041,971

18,206,403

16,041,971

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

324,387

1,223,238

324,387

1,223,238

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

597,725

545,789

597,725

545,789

19,128,515

17,810,998

19,128,515

17,810,998

43,657,450

40,185,592

32,029,189

27,360,856

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

2559

2558

2559

2558

หุ้นสามัญ 214,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.08 USD

17,785,447

17,785,447

17,785,447

17,785,447

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.07 USD

178,601

178,601

178,601

178,601

17,964,048

17,964,048

17,964,048

17,964,048

หุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.08 USD

10,982,025

10,982,025

10,982,025

10,982,025

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.07 USD

178,601

178,601

178,601

178,601

2,568,609

2,568,609

2,568,609

2,568,609

743,734

743,734

743,734

743,734

3,228,847

6,545,238

1,115,079

4,780,596

(3,667,002)

(3,667,002)

(3,565,493)

(3,565,493)

14,034,814

17,351,205

12,022,555

15,688,072

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

4,950,984

4,698,524

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

18,985,798

22,049,729

12,022,555

15,688,072

62,643,248

62,235,321

44,051,744

43,048,928

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

รวมทุนจดทะเบียน
ทุนที่ช�ำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไร( ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

2558

2559

2558

รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้

9,285,570

11,247,044

6,332,737

8,070,768

586,380

441,180

696,180

550,680

1,280

6,927

1,280

6,927

51,122

980,526

61,817

925,568

174,036

140,967

216,743

171,567

10,098,388

12,816,644

7,308,757

9,725,510

(10,209,641) (10,584,961)

(8,321,102)

(8,668,245)

(1,747,842)

(1,652,440)

(1,722,951)

(11,882,930) (12,332,803)

(9,973,542)

(10,391,196)

(1,784,542)

483,841

(2,664,785)

(665,686)

129,950

73,820

-

-

(1,654,592)

557,661

(2,664,785)

(665,686)

(1,409,339)

(1,215,141)

-

(843,997)

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

-

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

-

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

(3,063,931)

(1,053,907)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

396,427

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

(0.0222)

(0.0078)

(0.0112)

(0.0112)

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(1,673,289)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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V

ision
THAILAND’S PRIDE
Mission : The first Thai owned and operated shipping public company to
bring Thai maritime potential to be recognized internationally.
Business Objectives : The Company and its subsidiary maintains their fleet
size at 6 ships. All are multi – purpose type of young age
and high efficiency which is in high demand and they
are time chartered out for a period of approximately
6 months in order to increase a revenue of 5 – 10%
per year.
The Company also offered technical management
service to other shipowners.
Besides, the Company had set up a preparation
scheme to conform with ISO 9001 :2008 since 2012
and was certified by Nippon Kaiji Kyokai on 22nd
August 2013

M

essage
from the Chairman

The year 2016 was another challenging year in maritime industry. It
was continuously affected by the slowdown of international trade and global
economy as a result of political situations and the fluctuating fuel prices.
Shipping demand was dropped leading to intensive competitions. In
response to continuous deficit, several large international shipping lines
had to adopt survival scheme either downsizing, refocus of core business
or business merger.
Maritime industry in the year 2016 was changed historically. The world’s seventh – largest container
shipping line filed for bankruptcy protection in September while other large shipping lines agreed to combine
their operations to create four new major lines. The combinations lead to the more efficient operations
management with lower cost and better competition.
Like other companies in the same industry, the Company’s operations was also affected by global
economy and business environment. In 2007 the Company had applied several risk reduction strategies to
reduce risk from the fluctuating fuel prices and irregular income by giving focus on time – charter service.
The key strategy applied in this environment is efficient service. The Company renders efficient service to
create regular customers and to keep current regular customer.
The stimulus policies implemented by the Thai government last year brought in the opportunity of
the Company to carry several of the government project cargoes. However, amidst the downturn economy
last year and while make its uttermost endeavor to cope up with obstacles, the Company still has constant
interest in ethical method of management, conflicts of interests, morality of management practices, effects
on the surrounding environments and society to generate sustainable revenue through sustainable practices.
In spite of global and the country economic turmoil, the Company continues to make every effort
with strong dedication and determination to generate benefits to investors and shareholders. The Board of
Directors takes this opportunity to express their gratitude towards all shareholders and all people concerned,
especially the management and staff for their implementation of the Board of Directors’ policies which
contributes to the Company’s success.
Rear Admiral
Chano Phenjati
Chairman

Mr.Sukri Kaocharern Independent
Director, Vice Chairman and Chairman of
the Audit Committee

Rear Admiral Chano Phenjati
Chairman

B

Mr.Sirichai Sakornratanakul
Independent Director

oard of Directors
Lists of company directors as of
December 31, 2016

Mr.Adul Chandanachulaka

Independent Director and Member of the
Audit Committee

Independent Director and Member of the
Audit Committee

Mr.Somporn Paisin

Mr.Kovit Kuvanonda		

Mr.Sarun Phenjati

Mr.Chanet Phenjati

Mr.Chanit Phenjati

Director

President

Independent Director

Director, Assistant to the President
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Mr.Sukri Kaocharern 		
Chairman of the Audit Committee

Mr.Adul Chandanachulaka
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Member of Audit Committee
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Business Operation of each Service
Type of Service :

Jutha Maritime Public Company Limited and the Group : The core business of Jutha Maritime Public Company
limited is marine transport. The Company and the Group have marine – related business that continuously
and completely supports the core business of the Company to be in line with economic situation and world
shipping market.
1. Jutha Maritime Public Company Limited, the mother company engages in marine transport. The
Company offers time charter service, ship management service and marine – related service e.g. cargo booking
brokerage service, sale & purchase of ship brokerage service and ship charter brokerage service.
2. Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited, a subsidiary company in Singapore engages in
ship management service.
3. Thaiden maritime Company Limited, a subsidiary company engages in international marine transport
4. J. Shipping Services Company Limited, an affiliated company engages in marine – related business
e.g. stevedoring, ship agent, ship repairing, in land transportation.
1. Vision THAILAND’S PRIDE
»» Mission :

The first Thai owned and operated shipping public company to bring Thai maritime potential to be
recognized internationally.
»» Business Objectives :

The Company and its subsidiary maintains their fleet size at 6 ships. All are multi – purpose type of young
age and high efficiency which is in high demand and they are time chartered out for a period of approximately
6 months in order to increase a revenue of 5 – 10% per year.
The Company also offered technical management service to other shipowners.
Besides, the Company had set up a preparation scheme to conform with ISO 9001 : 2008 since 2012 and was
certified by Nippon Kaiji Kyokai on 22nd August 2013.
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2. Significant Changes and Development
»» Type of Business

History
Jutha Maritime Public Company Limited was established on 24th June 1976 and became a public company on
16th May 1992. As at 6th February 2014, the Company has a registered capital of 650,000,000 baht and a paid – up
capital of 422,385,213 baht and the Phenjatis is the major shareholders.
2016

»» On 26th August 2016 jutha Maritime Public Company Limited (JUTHA) recognized big lot transaction,total of 15,715,000 shares or 11.37% of total paid up share capital.
»» On 29th August 2016 jutha Maritime Public Company Limited (JUTHA) recognized big lot transaction,total of 15,715,000 shares or 11.37% of total paid up share capital. we recognized the disposal of
the lot of shares from Miss Neeracha Panboonhome to Miss Kesarin Unpongcharoensuk. Miss Kesarin
Unpongcharoensuk had filed her Report of the Acquisition or Disposition Shares (246 – 2 Form) for
the whole lot of 15,715,000 shares or 11.37% of total paid up share capital of the Company.
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3. Shareholding structure and management

Investment in other juridical entities where the company holds more than 10% of shares
1. J. Shipping Services Company Limited
Head Office		
: Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Type of Business : Stevedoring, Ship Repairing and Ship Agency
Registered Capital : 15 million baht
Investment :
33.33% of total investment
2. Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited
Head Office		
: 50 Raffles Place, #17 – 01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
Type of Business : International marine transport
Registered Capital : 8.86 million baht
Investment :
100% of total investment
3. Thaiden Maritime Company Limited
Head Office		
: Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : 02-260-0050 Fax : 02-259-9825, 02-259-9824
Type of Business : International marine transport
Registered Capital : 225 million baht
Investment :
51% of total investment
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N

ature
Business

Company’s Income Structure 2014 – 2016

Unit ; Million Baht
2016
2015
2014
Core Product/Business Group
By
% Investments Income % Income % Income %
Chartering Business
Jutha Maritime Plc.
223.63 64.15 274.31 69.05 298.27 70.11
Ship Management Business Jutha Maritime Plc.
20.71 5.94 15.00 3.78 23.59 5.54
Subsidiary Company
Jutha Phakakrong 100
0
0
0
0
0
0
Shipping Pte Ltd.
Subsidiary Company
Thaiden Maritime 51
104.27 29.91 107.96 27.17 103.58 24.35
Co., Ltd.
Total
348.61 100 397.27 100 425.44 100

Company’s Income Structure
Company Income's Structure 2014-2016 (Unit : Million Baht)
298.27
=
70.11%

274.31
=
69.05%
223.63
=
64.15%

104.27
=
29.91%

107.96
=
27.17%

103.58
=
24.35%
Income from Charter Business

10

20.71
=
5.94%

15.00
=
3.78%

23.59
=
5.54%

2016

2015

2014

Income from Ship Management
Income from Subsidiary Company
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1. Nature of Business
Highlights of the Year 2016

After the launching of Thai Government’s measures to stimulate the economy, jutha Maritime Public
Company Limited has been given the privilege to transport many Thai governmental shipments, including the
bidding in October 2016 for co – operation involving the transportation of pipelines belonging to PTT under the
name “PTT 5TH TRANSMISSION PIPE LINE PROJECT”, weighting around 200,000 tons from Malaysia to Thailand,
which is expected to commence sometime in middle of 2017 and ongoing until 2019. This result of the bidding
will be announced in the beginning of 2017
The 3 services offered by the Company are time charter service and ship management service. The time
charter service is operated by the Company own multi – purpose vessels.
1. Semi – Liner Service
The service is operated by the Company vessel of multipurpose type for trading in Asia, especially
Thailand – South Korea – Japan. Outbound cargoes are agricultural products e.g. raw sugar, rice, tapioca and
ore while inbound cargoes are steel product, project cargo and machinery. Voyage duration is approximately
45 days, with 20 days at sea.

2. Time charter service has a trading area worldwide, depending on conditions as stipulated in the charter

party. The Company is selective with customer selection which is made directly as well as through the service
of reliable brokers. This kind of service has less exposure to bunker and cargo risk and derives steady income.
3. Ship management service which started at the end of year 2007. The Company has well experienced
personnel for this service and expands the service to cover larger vessels of different type such as ro/ro vessel
for worldwide trading.

Service in 2016
Time Charter Service

To cope with the global continual economic recession, the Company places all its 5 vessels for time
charter service.
»» M.V. Jutha Malee (M.V. Nordana Malee), M.V. Jutha Vasana (M.V. Nordana Andrea) and M.V. Jutha
Buddhachart (M.V. Nordana Sophie) are chartered out for trading worldwide (Asia – TransPacific – Atlantic
– Asia route, via Suez Canal and Panama Canal).
»» M.V. Jutha Dhammaraksa and M.V. Jutha Patthama which were chartered out in short term semi – liner
service and time charter service for trading in Intra – Asia route are now chartered out for a period
of 6 months.
Ship Management Service

The Company has provided its ship management service, as technical manager to shipowners for worldwide
trsding with its efficient and Cost – Controlling management.
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2. Competition and Marketing
Baltic Dry Index – BDI

In the year 2016 Baltic Dry Index was moving below 1,000 point almost all the year round, with the
opening of the year at 430 points and lowered to the level 300 point around the middle of February. The
index, thereafter, was moving below 1,000 points before reaching its highest of the year at 1,257 point in the
middle of November and at the closing of the year, the index was at 961 points
BDI Year 2016
Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

1,000
800
600
400
02/17 741

BDI Year 2012 – 2016
2013

2014

2015

2016

2017

1,500
1,000
800
02/17 741

https ://www.bloomberg.com/quote/BDIY :IND
Shipping industry in the year 2016 remained unchanged from the previous year since the global economy
in general was not recovered much to bring any noticeable effect to the industry. In this circumstance, shipping
companies have implemented defensive measures e.g. to limit newbuilding orders and to scrap more of overage
tonnages. Large shipping companies have entered into conslidation to help the market to recover. However, some
had to cease their operations.
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Shipping Industry Direction in the Year 2017

It is anticipated that shipping industry in general in the year 2017 will not change much from last year
while the global economy and its growth rate is on the lowest level since 2009 which leads to less demand
for cargoes transport and much low freight rates. In 2016, the container shipping industry had to limit their new
building orders, to scrap more of the overage tonnages as well as to adopt consolidation to help the market
to recover. Now in the year 2017, the dry bulk cargoes sector will eventually need to follow that approach.
During the last 8 years, the world has been struggling to cope with huge changes and challenges brought
around by the crash of the financial market in 2008 and many large economies are still in recovery mode
currently. The full restoration of shipping industry needs several years of solid improvements to lift fleet
utilization rates as well as reduction of sector overcapacity. However, the industry still gets benefit from last
year measures e.g. limit of new building orders and demolition of overage tonnages.
The competition in shipping industry in the country remains unchanged from last year. The competition
is not significant as each shipping company owns and operates different type of ships with different group
of clients. The overall perspective of competition is, therefore, focused on an international term. For the
Company, groups of clients remain unchanged i.e. ship charterers for time charter service, and ship owners for
ship management service which is different from other shipping company.

13
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R

isk
Factors

Risk is classified as to whether it affects any related party. Preventive and corrective measures are set
accordingly.
»» Operating Risk
»» Marketing Risk
(1) Charterers
(2) Cargoes Brokers
(3) Ship Owners
»» Management Risk
»» Financial Risk
»» Operations and Political Risk
Operating Risk

Natural disasters and accidents – Due to the nature of shipping business, vessels which are moveable
assets expose to accidents and natural disasters. The incidents lead to damage of assets, loss of earnings
and opportunity loss. Accordingly, the Company has implemented necessary measures and made following
insurance policies :
1. Hull and Machinery Insurance
2. Protection and Indemnity Insurance, including Piracy Insurance
Bunker expense is major operating cost and bunker prices are not controllable, the Company therefore,
charter out all the vessels and the charterer will be responsible for bunker costs. Besides, the Company launched
ship management service where additional financial investment is not required and the service has a low risk.
From the measures mentioned, the Company is considered having risk management in a very good level.

14
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Marketing Risk

Maritime industry is a free trade one where new operators can participate anytime, resulting to the
situation of an over supply of vessels, the Company concentrates on time charter service so that the charterers
will be responsible for cargoes securing. Besides, the Company keep updating regularly with information from
various sources including the Baltic Dry Index to thoroughly analyze the market. In respect of fleet type, all
vessels are multipurpose type which is a suitable size and equipped with cargo handling equipments on board.
This type of vessel can completely serve the market demands. With the measures mentioned, the Company
is considered having marketing risk management in a very good level.

1. Charterers –
The Company is selective choosing charterers with strong background, good financial status, good
performance and long time relationship.

2. Cargoes Brokers and Charterers Brokers –
The Company is also selective choosing brokers with high reputation and long time establishment.

3. Ship Owners –
Ship management agreement is made on a yearly basis with standard fee level. The Company has to
ensure that its service is efficiency in order to get the agreement extended and cover more vessels.
Management Risk

Management risk is considered low and controllable.
1. Human Resources – the Company encourages its employee to participate in training activities to
enhance their skills and knowledge for comprehensive capability and accomplishment.
2. Maintenance and Repair – all vessels are to follow repair and maintenance schedule to maintain
their efficient performance.
3. International Maritime Organization (IMO) – Since all international cargo carriers are to comply with
IMO regulations, the Company, which has 30 years experience in marine industry and has potential human
resources, manages to strictly comply with the regulations and update itself with new regulations.
4. Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) – The MLC 2006 will be implemented in 20th August
2013. The Company is in the preparation to ensure compliance with the Convention.
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Financial Risk

A) Foreign Exchange Risk
The risk factors relating to the fluctuation of currencies, resulting to loss of currency translation since the
company has all income in US Dollar and expenditure varying in several currencies. Accordingly, the Company’s
measures to reduce such exposure is that all the income which is in US Dollar will be paid off the debts in US
Dollar and other currencies and most of the loans are made in US Dollar

B) Interest Rate Risk
To manage the exposure to interest rate risk, the Company’s loan interest rates are both fixed and
adjustable rate and the loan period is well managed.
Operations and Political Risk

War, international terror and piracy are risk factors that affect the business operations. Therefore, proper
insurance policies are made as a protection against such risk. Appropriate measures were implemented in line
with related best management practices (BMP4), including arrangement of armed guards onboard.
Risk of Shipping Cycle

Shipping Business is the service sector which have run around cycling based on demand of market
and supply of number of vessels at that time however, shipping cycle is usually take longer than the other
consumable product business. Shipping Business can be measured from the daily statistic of cargo transportation
by BDI. Normally, each cycle will be around 7 years which is consisted of starting, upto growing and declining
loop which time for each loop is uncertainty ie, during 2007 – 2008 is only two years for the growth stage and
then have continuously declined until end of this year 2014 but expect to recover around end of 2015, as
many positive analysts. Each cycle period also has a few small cycles arisen so that the analysts try minimizing
risk of their forecast by viewing the shipping cycle in short terms and more frequency.
To evaluate the risk of shipping business cycle can be found in the lowest upto highest levels which
effect to company both in positive and negative ways. In the positive aspect, to know the cycle can assist for
planning more accurately but in the negative cycle mostly take so long time especially for the declined stage
caused risk for managing company’s cost if will suit for the situation.
The shipping cycle is an economic concept that explains how shipping companies and freight charges
respond to supply and demand. It examines how and why ships build up in sea trading ports. The cycle also
seeks to explain what affects the selling price and what types of ships sell during slow business periods. The
four stages of the shipping cycle, all based on customer demand, are trough, recovery, peak and collapse.
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Trough

»» The first stage of the shipping cycle is called a trough. An excess in capacity characterizes a trough.
Ships begin to accumulate at trading ports, while others slow down shipments by delaying their arrivals
at full ports. Ships still carrying goods also slow down to save on fuel costs. In a trough, freight costs
tend to start falling. Freight costs will typically decrease to the equivalent of vessel operating costs.
Shipping companies start to experience a negative cash flow, which prompts the selling of inefficient
fleet. Selling prices for ships tend to be lower, with some fleet exchanged at salvage rates.

Recovery

»» Recovery is the second stage of the shipping cycle. In this stage, supply and demand move toward
equilibrium, meaning both supply and demand levels match each other closely. Freight charges begin
to increase, eventually surpassing operating costs. Shipping containers begin to move out of the trading
ports, as demand stimulates new orders. During this stage, optimism about the market remains shaky.
The opinion pendulum swings back and forth between optimism and pessimism, resulting in volatility
for trade volume. Cash flow tends to improve steadily during the recovery stage.

Peak

»» The shipping cycle’s third stage is a peak or plateau. At this point, the shipping freight rates become
quite high – often double or triple the amount of fleet operating costs. The levels of supply and
demand are almost completely equal. Quite a bit of market pressure occurs between supply and
demand levels, which could cause the peak to fall at any time. Most of the shipping fleet is in operation,
with only the most inefficient ships left to idle in trading ports. Cash flow for shipping companies is
quite high.

Collapse

»» The fourth stage of the shipping cycle, collapse, occurs when supply levels begin to exceed demand.
Freight rates begin to decline during a collapse. Shipping containers and fleet begin to accumulate
in trading ports once again. Although the cash flow of shipping companies may remain at high levels,
ships begin to slow down their operations. They may take longer to deliver goods, and inefficient
fleets may not ship goods for some time.
(http ://www.ehow.com/info_8466520_four – stages – shipping – cycle.html)
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1

1. General information

Company’s name
Jutha Maritime Public Company Limited
Head office

Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

Type of business Marine transport
Contact
Tel. 02-260-0050, Fax. 02-259-9825, 02-259-9824
E-mail : office@jutha.co.th
Paid – up Capital 422,385,213 baht
Company Registration Number
0107536001613 (Previously Bor Mor Jor 235)

2

Investment in other juridical entities where the company
holds more than 10% of shares
J. Shipping Services Company Limited
Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Head Office
Type of business Stevedoring, Ship Repairing and Ship Agency
Registered Capital 15 million baht
Investment
33.33% of total investment
Jutha Phakakrong Shipping Company Private Limited
Head Office
50 Raffles Place, #17 – 01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
Type of business International marine transport
Registered Capital 8.86 million bath
Investment
100% of total investment
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Thaiden Maritime Company Limited
Head Office
Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel. 02-260-0050 Fax. 02-259-9825, 02-259-9824
Type of business International marine transport
Registered Capital 225 million baht
Investment
51% of total investment

3

Other
References
Regulator for Issuing Company :
Securities and Exchange Commission (“SEC”)
333/3 Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephones : +66 2695 9999
Facsimiles : +66 2695 9660
Email : info@sec.or.th
Website : http ://www.sec.or.th
Regulator for Listed Company :
The Stock Exchange of Thailand (“SET”)
93 The Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng,
Bangkok 10400, Thailand
Telephones : 02-009-9000, 02-009-9740
Facsimiles : 02-009-9991
Call Center : 02-009-9999
Email : SETCallCenter@set.or.th
Website : http ://www.set.or.th
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Register
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 The Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng,
Bangkok, 10400, Thailand
Tel. 02-009-9378
Fax. 02-009-9476
Email : srg_tsd@set.or.th
Website : http ://www.set.or.th
Auditor

Mrs. Suvimol
Miss Somjintana
Miss Supaporn

D I A International Audit Co., Ltd.
316/32 Sukhumvit 22 Road (Soi Sainumthip),
Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Tel. 02-259-5300
Fax. 02-260-1553
Krittayakiern
CPA # 2982
Pholhirunrat
CPA # 5599
Mangjit
CPA # 8125

Remark : Investors can study additional details of the issuer
from the Company’s Annual information Disclosure Form
(Form 56 – 1) on the SEC’s website at http ://www.sec.or.th
or on the Company’s website at http ://www.jutha.co.th
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Business Assets

Premises and Equipment

The Company’s office which locates at Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, Bangkok
10110, Thailand. In 2016, the rental paid was 955,211 baht and cost of utilities was 3,167,709 baht. The total
amont paid was 4,122,920 baht.

Fleet
Fleet of Company and Subsidiary in 2016
Present Vessel Name
1
2
3
4
5
6

M.V. Nordana Malee (Jutha Malee)
M.V. Nordana Andrea (Jutha Vasana)
M.V. Nordana Sophie (Jutha Buddhachart)
M.V. Jutha Patthama
M.V. Jutha Dhammaraksa
M.V. Fredensborg

Year
Bulit
2009
2000
1998
1996
1995
2011

Place
Built
Japan
Japan
Japan
Taiwan
Japan
China

DWT

Type

Flag

Trade

11,945
8,974
8,976
8,241
8,691
12,580
59,407

Multipurpose
Multipurpose
Multipurpose
Multipurpose
Multipurpose
Multipurpose

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

Worldwide
Worldwide
Worldwide
F.East – PG
F.East – PG
Worldwide
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The Company is granted with a promotional privilege from the Board of Investment (BOI). With the granted
privileges, the Company is exempted from import duties on the vessel and equipment and from corporate
income tax on net profit derived from the promoted activities for 8 years. All vessels of the Company are
flying Thai flag so they have the right to carry Thai Government’s cargoes and the Company is exempted from
corporate income tax on the income derived from marine transport as stipulated in the Royal Decree issued
by virtue of the Revenue Code no.314
Thaiden Maritime Co., Ltd. was granted with Board of Investment (BOI) investment promotion with
certificate no.2895(2)/2555 since 16th October 2012 under section 7.9 Mass transit systems and transportation
of bulk goods. Incentives, Guarantee and Protection under the Investment Promotion;
1. Section 25 Permit to bring into the Kingdom skilled workers and experts, with their families and their
independents under the number and time limitation limited by the committee.
2. Section 26 Permit to bring into the Kingdom skilled workers and experts as referred in Section 25, to
work specifically in the investment promoted activities under the time limitation limited by the committee.
3. Section 28 Exemption of import duties on machinery.
4. Section 31 Paragraph 1 Exemption of corporate income tax from the net profit from promoted
activities for 8 years. The tax exempted must not exceed 100% of investment, excluding working capital and
cost of land.
5. Section 34 Exemption of income tax on dividends derived from promoted projects throughout the
corporate income tax exemption period under Section 31
6. Section 37 Permit to take out or remit money abroad in foreign currency.
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JUTHA MALEE
DESCRIPTION OF MV JUTHA MALEE
(Current Name : Nordana Malee)
BUILT : 2009 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI/CALL SIGN : HSB4371
IMO NO. : 9437490
INMARSAT–C : 456700272
INMARSAT–F TEL : (+870) 764944190
INMARSAT–F FAX : (+870) 764944193
INMARSAT–F E–MAIL : HSB4371@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* (BC–XII) MNS*
TONNAGE

GRT : 8479
NRT : 3824
DWT : 11,944.75 MT
SUMMER DRAFT : 8.864 M
LIGHTSHIP : 3,612.55 MT
LOA : 116.99 M
LBP : 109.01 M
BEAM : 19.60 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.4 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–380 + 1.3 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 2.25 MT MGO/24 HRS

NO.1 UPPER HOLD
NO.1 LOWER HOLD
NO.2 UPPER HOLD
NO.2 LOWER HOLD
TOTAL

CARGO CAPACITIES
GRAIN
3,715.09
3,936.80
4,866.29
5,102.06
17,620.24

BALE
3,599.46
3,807.52
4,680.42
4,967.69
17,055.09

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 23.80 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 24.50 x 14.00 M
HOLD #2
HATCH COVER 32.20 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 32.20 x 14.00 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
CRANE 30.7 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(60 MT TANDEM)
SINGLE DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 6L 35MC–3,900 KW
AUX ENGINE : 2 x YANMAR 6 NY16L–UN, 320 KW
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JUTHA VASANA
DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA
(Current Name : NORDANA ANDREA)
BUILT : 2000 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT–C : 456729210
MINI–M TEL : 764584315
MINI–M FAX ; 764584316
MINI–M E–MAIL : HSCU2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*
TONNAGE

GRT : 7,659
NRT : 2,686
DWT : 8,973.60 MT
SUMMER DRAFT : 7.432 M
LIGHTSHIP : 3,219.82 MT
DIMENSIONS
LOA : 114.10 M
LBP : 105.40 M
BEAM : 19.60 M
SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.6 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–180 + 1.1 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY
CONSUMPTION : 15 MT IFO–380 + 1.3 MT MGO/DAY
24

CARGO CAPACITIES
GRAIN
NO.1 UPPER HOLD
3,516.09
NO.1 LOWER HOLD
2,878.79
NO.2 UPPER PART
5,594.24
NO.2 LOWER HOLD
4,616.63
TOTAL
16,605.75

BALE
3,224.87
2,667.24
5,192.40
4,209.79
15,294.30

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(50 MT TANDEM)
DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART
(Current Name : NORDANA SOPHIE)
BUILT : 1999 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG : THAI/CALL SIGN : HSCP2
IMO NO. : 9205562
INMARSAT–C : 456727410
MINI–M TEL : 764465747
MINI–M FAX : 764465749
MINI–M E–MAIL : HSCP2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*
TONNAGE

GRT : 7,659
NRT : 2,686
DWT : 8,976.45 MT
SUMMER DRAFT : 7.42 M
LIGHTSHIP : 3,216.98 MT
LOA : 114.10 M
LBP : 105.40 M
BEAM : 19.60 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 13.6 KTS
CONSUMPTION : 15 MT IFO–180 + 1.1 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY

JUTHA BUDDHACHART

CARGO CAPACITIES
GRAIN
NO.1 UPPER HOLD
3,516.09
NO.1 LOWER HOLD
2,878.79
NO.2 UPPER PART
5,594.24
NO.2 LOWER HOLD
4,616.63
TOTAL
16,605.75

BALE
3,224.87
2,667.24
5,192.40
4,209.79
15,294.30

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(50 MT TANDEM)
DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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JUTHA PATTHAMA
DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA
BUILT : 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN
FLAG : THAI / CALL SIGN : HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT–C : 456729210
MINI–M TEL : 764584315
MINI–M FAX ; 764584316
MINI–M E–MAIL : HSCU2@globeemail.com
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339
TONNAGE

GRT : 6,635
NRT : 2,792
DWT : 8,240.92 MT
SUMMER DRAFT : 7.67 M
LIGHTSHIP : 2,893.75 MT
DIMENSIONS
LOA : 104.13 M
LBP : 96.95 M
BEAM : 19.00 M
SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 12.7 KTS
CONSUMPTION : 11.2 MT IFO–180 + 0.4 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT/DAY
CONSUMPTION : 15 MT IFO – 380 + 1.3 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 2.25 MT MGO/24 HRS
26

CAPACITY

CARGO CAPACITIES
GRAIN
15,762.47

BALE
14,586.66

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HOLD #2
HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HATCH COVER : END ROLLING STEEL HATCH COVER
CARGO GEAR
DERRICK BOOM 25T X 2 SET
30T X 2SET
BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET
MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW)
NCR.RATING 3400 PS X193 RPM
GENERATOR NO.OF SET :
DIESEL 380 PSX900RPM X 2 SET (YANMER S165L–SN)
300 KVA.240KW. X 900 RPM X 2 SET
AC440V X 60 HZ
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JUTHA DHAMMARAKSA
DESCRIPTION OF MV JUTHA DHAMMARAKSA
BUILT : 1995 BY SHIN KOCHIJUKO, JAPAN
FLAG : THAI / CALL SIGN : HSB3370
IMO NO. : 9114050
INMARSAT–C : 456761530
INMARSAT M TEL : 656703610
INMARSAT M FAX : 656703611
NTT DoCoMo TEL : (81) 90 – 30228466
NTT DoCoMo FAX : (81) 90 – 30228467
NK NS* AND MNS*

CLASSIFICATION
TONNAGE

GRT : 6,275
NRT : 3,891
DWT : 8,691 MT
SUMMER DRAFT : 8.219 M
LIGHTSHIP : 2,571 MT
LOA : 100.59 M
LBP : 93.50 M
BEAM : 18.80 M

DIMENSIONS

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED : 12.40 KTS
CONSUMPTION : 12 MT IFO–180 + 1.0 MT MGO/DAY
PORT CONSUMPTION : 1.35 MT/DAY

NO.1 HATCH PART
NO.1 UPPER HOLD
NO.1 LOWER HOLD
NO.2 HATCH PART
NO.2 UPPER PART
NO.2 LOWER HOLD
TOTAL

CARGO CAPACITIES
GRAIN
496.83
3,446.56
3,172.25
496.83
3,161.85
3,166.48
13,940.80

BALE
496.83
3,219.74
2,931.22
496.83
2,995.72
2,955.79
13,096.13

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1
HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M
HOLD #2
HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M
HATCH COVER : SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER : PONTOON
CARGO GEAR
DERRICK 25 MT x 2 (NO.1 FWD AND NO.2 AFT)
SINGLE CRANE 30 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
MACHINERY
MAIN ENGINE : MAN – B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE : 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS
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THAIDEN MARITIME
COMPANY LIMITED

M.V.FREDENSBORG

GENERAL INFORMATION
BUILDER :
SANFU SHIPYARD, PRC
FLAG :
THAI
HOMEPORT : THAI
CLASS :
GL + 100 A5, MULTI PURPOSE CARGO
VESSEL, ESP, E3, G, IW BMW F,
EQUIPPED FOR HEAVY CARGOES,
SOLAS II – 2 REG 54, +MC EJ AUT.
VESSEL :
FREDENSBORG BUILT 02/2011
TYPE :
HEAVY LIFT MULTI PURPOSE DRY CARGO
VESSEL, STRENGTHENED FOR HEAVY
CARGOES, EQUIPPED FOR THE CARRIAGE
OF CONTAINERS, TWEENDECK CAN BE
USED AS BULKHEADS IN HOLDS.
IMO/LAKES/AUSSIE/ITF FITTED.
ENGINES
MAIN ENGINE : MAK 6M43; MCR : 5400 KW
BOWTHRUSTER : JASTRAM 500 KW
DIMENSIONS
LOA : 138,50 M
LPP : 130,00 M
BEAM : 21,00 M
DRAUGHT : 8,00 M
HOLDS / HATCHES
3 HOLDS – DIMS :
HOLD 1 : 18,75 x 15,00 / 10,00 M
HOLD 2 : 42,00 x 17,50 M
HOLD 3 : 25,50 x 17,50 M
3 HATCHES – DIMS :
HATCH 1 : 18,75 x 15,00 / 10,00 M
HATCH 2 : 42,00 x 17,50 M
HATCH 3 : 25,50 x 17,50 M
TWEENDECKS : SAME DIMENTION AS HOLDS
NO ABSTUCTIONS BETWEEN HATCHES, THUS MAKING
CLEAR DECK SPACE UP TO 104,05 x 17,50 M
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Vessel Name : M.V.Fredensborg
Year Built : 2011
Country Built : Japan
DWT : 12,580
Type : Bulker/Multi – purpose
Country Registered : Thai
Trading Route : World – wide

TWEENDECK HEIGHTS
HOLD 1 : 5,38 / 4,55 M
HOLD 2 – LOWER LEVEL : 3,20 / 7,18 M
HOLD 2 – MIDDLE LEVEL : 5,95 / 4,43 M
HOLD 2 – UPPER LEVEL : 7,40 / 2,98 M
HOLD 3 : 5,54 / 4,43 M
ABOVE BASIS TANKTOP / TWEENDECK
LOAD DISTRIBUTION
TANKTOP : 16,00 MT/SQM
HATCH COVERS : 1,75 MT/SQM
HOLD 1 – TWEENDECK : 2,50 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, UPPER LEVEL : 2,50 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, MIDDLE LEVEL : 4,00 MT/SQM
HOLD 2 – TWEENDECK, LOWER LEVEL : 4,00 MT/SQM
HOLD 3 – TWEENDECK : 4,00 MT/SQM
TONNAGE
DWT : 12.580 TONS
GR/NT : 9.611/4.260 TONS
SPEED AND CONSUMPTION
ABOUT 15 KNOTS ON ABT 24 MTIFO 380 CST
PORT CONSUMPTION IDLE : ABT 1,5 MT MGO
PORT CONSUMPTION WITH GEAR WORKING : ABUT 2,5 MT MGO
CARGO CAPACITIES
CARGO CAPACITY : ABOUT 15.953 CBM
CONTAINERS IN HOLDS : 334 TEU
CONTAINERS IN DECK : 331 TEU
CONTAINERS IN TOTAL : 665 TEU
– INCLUDING 50 REEFER CONTAINERS
CRANES
TWO NMF CRANES – LIFTING CAPACITY (SWL) :
150,0 T – OUTREACH : 4,5 – 16,0 M
120,0 T – OUTREACH : 4,5 – 19,0 M
95,0 T – OUTREACH : 4,0 – 24,0 M
70,0 T – OUTREACH : 3,5 – 33,0 M
38,0 T – OUTREACH : 3,5 – 33,0 M
CRANES ABLE TO LIFT UP TO 300 MT IN COMBINATION
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Investment Policy

Table of Investments as at December 31st, 2016
Name
Jutha Phakakrong
Shipping Co., Ltd.

Business
Shipping

Paid up capital % holding Investment
8,863,850.00

Associated
Shipping Agent
J. Shipping Services Stevedore
Co., Ltd.

15,000,000.00

Related parties
Import, Export,
Mitsubishi Logistics Transportation
(Thailand) Co., Ltd. in Land, Sea
and Air

24,000,000.00

Value

Other major shareholders

100 8,863,850.00 8,863,850.00 33.33 5,000,000.00 5,000,000.00 C. & P. Co., Ltd. Rear
Admiral Chano Phenjati
Chanet Phenjati
7.50 1,800,000.00 1,800,000.00 Mitsubishi Logistics Corporation Tokio Marine South
East Servicing Co., Ltd. BTM
Holding (Thailand) Ltd.

TMN Co.,Ltd.

Shipping

499,500,000.00

3.04 15,195,645.00 15,195,645.00 Thai Government

Thaiden Maritime
Co., Ltd.

Shipping

225,000,000.00

51 114,749,900.00 114,749,900.00 Nordana Line A/S
(Denmark)

Net Asset Value

1. Net Asset Value as at December 31st, 2016 was Baht 680,274,443 (Mother Company Baht 502,712,508
and Non – controlling interest Baht 177,561,935)
2. Asset Value per share was Baht 3.57
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S

hareholding
structure
1. Registered Capital and Paid – up Capital

On 31th December 2016, the Company’s registered capital was 650,700,000 baht with a paid – up
capital of 422,385,213 baht. Total shares are 140,795,071 shares comprising of 138,245,071 common shares and
2,550,000 preferred shares sold with par value of 3 baht each share
2. Shareholders

The first 10 shareholders as of December 30, 2016 and their percentage of the total 140,795,071 shares;
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Shareholders

Mr.Chanet Phenjati
Miss Kesarin Unpongcharoensuk
Mrs. Pariyanat Yung
Mr.Vichai Jiracharoenkigkol
DANSKE BANK A/S
Mr.Suchart Wangsawangkul
Rear Admiral Chano Phenjati
Mr.Supoj Lapananrat
Environmental management and development
Public Company Limited
10. Miss Wimol Rattanaampol
Total shares
Major shareholder is The Phenjati Group
3. Other Securities

– Nil –
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No. of shares
34,209,970
15,715,000
12,068,200
4,158,000
1,945,600
1,916,800
1,803,176
1,666,300
1,600,000

Percent
24.298
11.162
8.571
2.953
1.382
1.361
1.281
1.183
1.136

1,170,000
76,253,046

0.831
54.158
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D

ividend Payment Policy

The Company uses a Stable Dividend – per – Share Policy to pay dividends to the
shareholders, which is approximately 50% of net profit from operation and the dividend
payment is subject to the shareholders’ approval. For its subsidiary companies when
having profit from operation, the dividend payment also needs an approval from
their shareholders.
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M

anagement
1. Board of Directors

Lists of company directors as of December 31, 2016
Board of Directors

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rear Admiral Chano Phenjati
Mr.Sukri Kaocharern
Mr.Sirichai Sakornratanakul
Mr.Adul Chandanachulaka
Mr.Somporn Paisin
Mr.Kovit Kuvanonda
Mr.Sarun Phenjati
Mr.Chanet Phenjati
Mr.Chanit Phenjati

Chairman
Independent Director, Vice Chairman and Chairman of the Audit Committee
Independent Director
Independent Director and Member of the Audit Committee
Independent Director and Member of the Audit Committee
Independent Director
Director
President
Director, Assistant to the President

Director Resumes
1. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile
1991 – 1996
1985 – Present
1982 – Present
1975 – Present
1966 – Present
Training
2004
Debts
Contract with Interest
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Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman
92 years
1,803,176 shares
1.28
Father of Mr.Chanet Phenjati, President and Mr.Sarun Phenjati, Director
Bachelor Degree (Science) Royal Thai Naval Academy
Chairman, Thai Shipowners’ Associaton
Chairman of the Board, J. Shipping Services Company Limited
Chairman of the Board, Jutha Maritime Public Company Limited
Chairman of the Board, Mano Company Limited
Chairman of the Board, C. & P. Company Limited
Director Accreditation Program (DAP), by Thai Institute of Directors (IOD)
Nil
Nil
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2. Name – Surname, Position

Mr.Sukri Kaocharern, Independent Directors, Vice Chairman, Chairman of
the Audit Committee
Age
79 years
Number of Shares
48,000 shares
Percentage
0.02
Relation with other management : Nil
Education
Master of Science (Accounting), Southern Illinois University, U.S.A.
Work Profile
2002 – Present
Director, PET Form (Thailand) Company Limited
2002 – Present
Director, Yip In Soi and Jacks Company Limited
2000 – Present
Director and Member of the Advisory Board to the Management Board
Kasikornbank Public Company Limited
1990 – Present
Director, Jutha Maritime Public Company Limited
1981 – Present
Director and Member of the Advisory Board to the Management Board,
Kasikornbank Public Company Limited Corporate Governance Committee
Member, Kasikornbank Public Company Limited
1979 – Present
Chairman of the Board, Thai Castor Industrial Company Limited
Training
Training Courses Arranged by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
2003
Accreditation Program (DAP)
2005
Certification Program (DCP)
2005
Audit Committee Program (ACP)
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
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3. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile

2011 – Present
2010 – Present
2010 – Present
2007 – Present
2004 – Present
2000 – Present
2009 – 2010
2004 – 2009
1999 – 2001
1994 – 2004
1994 – 2004
1977 – 1994

Training

2012
2012
2011
2002
1997

Debts
Contract with Interest
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Mr.Sirichai Sakornratanakul, Independent Director
68 years
Nil
Nil
Nil
Master Degree in Economics, University of Saarland, Germany (Under the Bank
of Thailand’s Scholarship)
Chairman of Audit Committee Thai Public Broadcasting Service (TPBS)
Chairman of Corporate Governance and Socail Responsibility Committee Thai
Public Broadcasting Service (TPBS)
Policy Committee Member, Chairman of Audit Committee, Chairman of Corporate Governance and Social Responsibility Committee, Thai Public Broadcasting
Service (TPBS)
Audit Committee Member, Remuneration and Nomination Committee Thai
Credit Retail Bank Public Company Limited
Advisor, Corporate Social Responsibility Institute, Stock Exchange of Thailand
Independent Director, Jutha Maritime Public Company Limited
Independent Director and Audit Committee Member Double A (1991) Public
Company Limited
Senior Advisor, Internal Management Section, Thai Health Promotion Foundation
Senior Executive Vice President, Export Import Bank of Thailand
President, Bangchak Petroleum Public Company Limited
Director, Jutha Maritime Public Company Limited
Senior Executive Vice President, Industrial Finance Corporation of Thailand
Bank of Thailand (Assistant Economist – Director)
Anti – Corruption For Executives Program (ACEP)
Audit Committee Program (ACP)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
Director Certification Program (DCP), by Thai Institute of Directors Association
(IOD)
International Board & Directors Seminar by Swedish Academy of Directors,
Stockholms
Nil
Nil
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4. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile
2005 – Present
1999 – Present
1999 – 2002
Training

Debts
Contract with Interest
5. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile
2012 – Present
2008 – Present
2004 – Present
1997 – Present
Training
2012
2012
2012
2010
2008
2005
2004

Debts
Contract with Interest

Mr.Adul Chandanachulaka, Independent Director, Member of Audit Committee
71 years
Nil
Nil
Nil
Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University
Independent Director and Audit Committee, Prueksa Real Estate Public Co., Ltd
Director, Jutha Maritime Public Company Limited
Executive Vice President, Branch Management Division, Siam Commercial Bank
Public Company Limited
Training Courses Arranged by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
Director Accreditation Program (DAP)
Audit Committee Program (ACP)
Nil
Nil
Mr.Somporn Paisin, Independent Director, Member of Audit Committee
70 years
Nil
Nil
Nil
Bachelor Degree (Law), Chulalongkorn University
Qualified Member in Maritime Law, Maritime Promotion Commission Ministry of Transport
Member of Audit Committee, Jutha Maritime Public Company Limited
Independent Director, Jutha Maritime Public Company Limited
Associate Judge Intellectual Property and International Trade Court
Training courses arranged by Thai Institute of Directors Association (IOD) :
Monitoring Fraud risk Management (MFM)
Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
Audit Committee Program (ACP)
Finance for Non Finance Director
Director Accreditation Program (DAP)
Nil
Nil
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6. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile
1998 – Present
1991 – 1998
Training

Debts
Contract with Interest
7. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile

Training

1991 – Present
1988 – Present
1981 – Present
1975 – Present

Debts
Contract with Interest
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Mr.Kovit Kuvanonda, Independent Director
74 years
Nil
Nil
Nil
Master of Engineering, Asian Institute of Technology
Consultant, Thai Shipowners’ Associaton
Director, Unithai Group (consisting of international shipping business, shipyard
and repair, container seaport and warehouse, in charge of planning and project
development)
Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors Association
(IOD)
Transport Policy, Planning and Analysis Course, Economic Development Institute,
Washington D.C., U.S.A. 1978
Nil
Nil
Mr.Sarun Phenjati, Director
63 years
935,400 shares
0.66
Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman of the Board, Older brother of
Mr.Chanet Phenjati, President
Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University
Director, J. Shipping Services Company Limited
Director, Jutha Maritime Public Company Limited
Director and Advisor C. & P. Company Limited
Director, Mano Company Limited
Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association
(IOD)
Nil
Nil
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8. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education

Work Profile

2015 – Present
2015 – Present
2006 – Present
2007 – Present
2007 – Present

Training

2004 – Present
1996 – Present
1986 – Present

Debts
Contract with Interest
9. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management :
Education
Work Profile
2014
2013
2012
2010
Debts
Contract with Interest

Mr.Chanet Phenjati, President
57 years
34,209,970 shares
24.29
Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman, Younger brother of Mr.Sarun
Phenjati, Director Father of Mr.Chanet Phenjati, President
Master Degree in Business Administration, Babson College, Wellesley,
Massachusetts, U.S.A.
Bachelor of Science in Business Administration, Boston University, Boston,
Massachusetts, U.S.A.
Qualified Member in Thai Vessel Business, Maritime Promotion Commission,
Ministry of Transport
Vice President, Thai Shipowners’ Association
Committee Member, The Thai Commercial Arbitration Committee Board of
Trade of Thailand and University of the Thai Chamber of Commerce
Director of Committee Committee Development of Logistic System, Board of
Trade of Thailand
Director of Working Committee Working Committee on Promotion of Thai Merchant
Marine Board of Trade of Thailand
Committee Member Committee on Trade & Transport Services, Ministry of Transport
Secretary General, Thai Shipowners’ Association
President, Jutha Maritime Public Company Limited
Director Accreditation Program (DAP)
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Nil
Nil
Mr.Chanit Phenjati, Director, Assistant to the President
25 years
1,012,000 shares
0.71
Son of Mr.Chanet Phenjati, President
Bachelor’s Degree in Business Administration University of Massachusetts Amherst, U.S.A.
Jutha Maritime Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited
Thainamthip Company Limited
Nil
Nil
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Board Meeting

Regular meetings are scheduled in advance at a minimum 4 times a year or every 3 months with clear
agenda. The standing agenda is to monitor operation results. The company secretary is responsible for preparing
invitation letters which must include the agenda and distributing meeting documentation at least 7 days prior
to each meeting to allow the directors’ sufficient time to consider the details beforehand. Each meeting lasts
approximately 3 hours. There were 4 meetings in 2016
List of Directors
Rear Admiral Chano Phenjati
Mr.Sukri Kaocharern
Mr.Sirichai Sakornratanakul
Mr.Adul Chandanachulaka
Mr.Kovit Kuvanondan
Mr.Somporn Paisin
Mr.Sarun Phenjati
Mr.Chanet Phenjati
Mr.Chanit Phenjati
task :

Number of attendance
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

#1
#2
#3
#4

Date of Meeting
29th February 2016
16th May 		
2016
15th August
2016
14th November 2016

The Board of Directors appointed following committee to assist it in carrying out corporate governance

Audit Committee
The Board of Directors appointed Audit Committee to assist the Board of Directors in respect of corporate
governance matter. The Audit Committee appointed on 29th February 2016 consists of :
List of Audit Committee Member
1. Mr.Sukri Kaocharern
Chairman of the Audit Committee
2. Mr.Adul Chandanachulaka
Member of Audit Committee
3. Mr.Somporn Paisin
Member of Audit Committee

Number of attendance
4/4
4/4

#1
#2
#3
#4

Date of Meeting
29th February 2016
2016
16th May 		
2016
15th August
14th November 2016

4/4

An appointee from Dharmniti Auditing Co., Ltd. is the secretary of the Audit Committee
The Audit Committee has regularly convened 4 meetings in 2016. And reported its finding to the Board
of Directors.
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»» Compliance Committee

The committee members are as follows :
1. Mr.Chanet Phenjati
2. Mrs.Adchara Sariphan
3. Mrs.Nantinee Chokrada
4. Mrs.Chamanard Kanokvorpan
»» Board of Directors

Among the 9 Directors of the Company, there is 2 Executive Director, 7 Non – Executive Directors, 5
out of the 7 Non – Executive Directors are independent Directors.
List of Directors

Name
1. Rear Admiral Chano Phenjati
2. Mr.Sukri Kaocharern

Position
Chairman Non – Executive Director
Independent Director, Vice Chairman and Chairman of Audit Committee

3. Mr.Sirichai Sakornratanakul

Independent Director

4. Mr.Adul Chandanachulaka

Independent Director and Member of Audit Committee

5. Mr.Somporn Paisin

Independent Director and Member of Audit Committee

6. Mr.Kovit Kuvanonda

Independent Director

7. Mr.Sarun Phenjati

Non – Executive Director

8. Mr.Chanet Phenjati

President/Executive Director

9. Mr.Chanit Phenjati

Director Assistant to the President/Executive Director

Segregation of Positions

The Chairman oversees the implementation of policies and guidelines pursuant to the strategies
established by the Board Directors and management to ensure that the Board meeting is successfully conducted.
During each meeting, all Directors are encouraged to actively participate and raise essential questions. The
authority of the Board of Directors and management are clearly defined and segregated. Directors occasionally
meet to advice and support management through the President. At the same time, the Board of Directors
stays away from routine tasks or business activities under management responsibility. Only the President is
authorized by the Board of Directors to perform such tasks. The President’s authority is, therefore, efficiently
channeled through management. The company has developed a clear written scope of duties and authorities
for every management level.

39

รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

Roles and Responsibilities of the Management Structure
Chairman of the Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors
The Chairman of the Board presides over the Board of Directors’meetings and shareholders’ meetings.
In the case where the Chairman of the Board is not present at the meeting, the Vice Chairman shall take the chair
of the meetings. If the Vice chairman is not present at the meeting, the directors present at the meeting shall
elect one among themselves to preside over the meeting.The Chairman of the Board of Directors is responsible
to conduct the meeting as stipulated in the Articles of Association of the Company and the law governed.
The Board of Directors’ scope of duties under the Board of Directors’ Charter is as follows :
1. To monitor compliance with laws, Objective and Articles of Association of the company and
shareholders’ resolutions
2. To approve business policies, objective, business plan, business strategy and annual budget of the
company,
3. To elect a qualified person to replace the vacancy of directorship in case it becomes vacant for
reasons other than retirement by rotation,
4. To elect executive directors and set its right, responsibility and duties,
5. To elect qualified independent directors or propose to the shareholders’ for their nomination,
6. To elect qualified directors to be audit committee member
7. To fix and to change the names of authorized directors to sign to bind the company
8. To nominate or empower persons to handle the company business under the Board of Directors’
control,
9. To approve acquisition or disposal of company assets, unless they require shareholders’ approval
10. To approve connected transactions, unless they require shareholders’ approval
11. To approve payment of interim dividend when deemed appropriated and report to the next
shareholders’ meeting
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The Board of Directors has delegated to the President, working with the management, the authority
and responsibility for managing the business consistent with the company’s standards and according to any
specific plans, instructions, or directions of the Board of Directors. The company focuses on internal control
and risk management systems appropriate for current business undertakings,. The Board of Directors works
in close consultation with management in a consistent manner with the company’s core value, mission and
vision framework.
President
The powers and duties of the President that the Board of Directors deemed appropriate include the
following :
1. To implement the company’s operations according to the policies, strategies and goals, budgets and
plans defined and approved by the Board of Directors, subject to legal requirements, regulations, an
announcements made by the relevant authorities;
2. To monitor and provide reports on business conditions and the company’s financial position, and
recommend options and strategies which were consistent with the policies and market conditions;
3. To consider an approve business transactions in accordance with the board of Directors’ direction
and within the limits established by the Board of Directors;
4. To manage and supervise all business and support functions, including finance, risk management,
internal controls, operations, human resource management, and administration;
5. To represent the company including having the authority to deal with government agencies and
regulators;
6. To oversee communications with all stakeholders and ensure that the company’s reputation and
image were continually enhanced;
7. To implement assignments entrusted to him by the Board of Directors and the Board Committee;
8. To oversee implementation of good corporate governance practices;
9. To screen matter before forwarding them to the Board of Directors.
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2. List of Management

Management as of December 31, 2016
1. Mr.Chanet			 Phenjati		 President
2. Mr.Chanit			 Phenjati		 Assistant to the President
3. Sen. Lt. Payoong Charoensuk		 Advisor, Fleet Department
4. Mr.Wanchai 		 Nippayaporn		 Senior Technical Manager
5. Mr.Warraset 			 Ruangsri		 Senior Chartering Manager & Senior Operation Manager
6. Mrs.Adchara		 Sariphan		 Senior Finance & Accounting Manager
7. Mrs.Thatsaneya Srijaroen		 Senior Accounting Manager
8. Mrs.Nantinee 		 Chokrada		 Senior Administration Manager
9. Mr.Taweesak
Yensabai		 Senior Technical Manager
10. Mrs.Chamanard Kanokvorpan		 Company Secretary Senior Executive Secretary
11. Mr.Pichai 			 Klonklang		 Designated Person Ashore (DPA) Senior Safety Management
											 System (SMS) and Marine Manager
12. Mr.Phanom			 Phaowchinda		 Procurement Manager
13. Miss Malee 		 Satitset		 Marketing Manager
14. Mrs.Nipa 			 Arreenich		 Finance Manager
15. Mrs.Jiraporn			 Chuamungphan		 Accounting Manager
16. Miss Yanisa 			 Nakthaum		 Accounting Manager
17. Mr.Roengnarong Ruangthong		 Marine Manager
18. Mr.Surachate 		 Rosjal		 Technical Manage
19. Mr.Santi 				Srithong		Technical Manager
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1. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Mr.Chanet Phenjati
57 years
34,209,970 shares
24.29
Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman, Younger brother of Mr.Sarun
Phenjati, Director
Master Degree in Business Administration, Babson College, Wellesley, Massachusetts, U.S.A.
Bachelor of Science in Business Administration, Boston University, Boston,Massachusetts, U.S.A.

Work Profile
2015 – Present
2015 – Present
2006 – Present
2007 – Present
2007 – Present
2004 – Present
1996 – Present
1984 – Present

Qualified Member in Thai Vessel Business, Maritime Promotion Commission,
Ministry of Transport
Vice President, Thai Shipowners’ Association
Committee Member, The Thai Commercial Arbitration Committee Board of
Trade of Thailand and University of the Thai Chamber of Commerce
Director of Committee Committee Development of Logistic System, Board
of Trade of Thailand
Director of Working Committee Working Committee on Promotion of Thai
Merchant Marine Board of Trade of Thailand
Committee Member Committee on Trade & Transport Services, Ministry of
Transport
Secretary General, Thai Shipowners’ Association
President, Jutha Maritime Public Company Limited

Training

Debts
Contract with Interest

Director Accreditation Program (DAP), By Thai Institute of Directors Association (IOD)
Nil
Nil
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2. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Mr.Chanit Phenjati, Director, Assistant to the President
25 years
1,012,000 shares
0.71
Son of Mr.Chanet Phenjati, President
Bachelor’s Degree in Business Administration University of Massachusetts
Amherst, U.S.A.

Work Profile
2014
2013
2012
2010
Debts
Contract with Interest
3. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Jutha Maritime Public Company Limited
Phatra Securities Public Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited
Thainamthip Company Limited
Nil
Nil
Sen. Lt. Payoong Charoensuk, Advisor, Fleet Department
77 years
Nil
Nil
Nil
BA (Science), Royal Thai Naval Academy

Work Profile

1982 – Present
Debts
Contract with Interest
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4. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
1999 – Present
1994 – 1999
Debts
Contract with Interest

Mr.Wanchai Nippayaporn, Senior Technical Manager
69 years
5,700 shares
0.004
Nil
Bachelor Degree Merchant Marine Training Center
Senior Technical Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Technical Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil

5. Name – Surname, Position

Mr.Warraset Ruangsri, Senior Chartering Manager & Senior Operation
Manager
Age
54 years
Number of Shares
Nil
Percentage
Nil
Relation with other management Nil
Education
Bachelor Degree Merchant Marine Training Center, Harbour Department
Work Profile
1999 – Present
Senior Chartering Manager and Senior Operation Manager, Jutha Maritime
Public Public Company Limited
1995 – 1998
Assistant Chartering Manager, Jutha Maritime Public Public Company Limited
1993 – 1995
Ship Master, RCL Public Company Limited
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
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6. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Mrs. Adchara Sariphan, Senior Finance and Accounting Manager
60 years
7,600 shares
0.006
Nil
Bachelor Degree Business & Administration (Finance), Ramkhamhaeng
University

Work Profile
1999 – Present
1990 – 1999

Senior Finance & Accounting Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Accounting Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
7. Name – Surname, Position
Mrs.Thatsaneya Srijaroen, Senior Accounting Manager
Age
65 years
Number of Shares
17,350 shares
Percentage
0.013
Relation with other management Nil
Education
Bachelor Degree Business & Administration (Accounting), Ramkhamhaeng
University Master of Business Administration, Ramkhamhaeng University
Work Profile
1990 – Present
Accounting Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Training
Certificate of the Endorsed Internal Auditing Program at Chulalongkorn
University issued by The Institute of Internal Auditors, New York U.S.A.
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
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8. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Mrs.Nantinee Chokrada, Senior Administration Manager
62 years
2,400 shares
0.002
Nil
Master of Public and Private Management Program, National institute of
Development Administration Bachelor Degree (Law), Thammasat University

Work Profile
1992 – Present
1991 – 1992
1990 – 1991

Administration Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Assistant Administration Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Section Chief, Administration

Training
Debts
Contract with Interest
9. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
2008 – Present
1991 – 2007
1989 – 1991
Debts
Contract with Interest

Safety Officer, Managerial Level
Nil
Nil
Mr.Taweesak Yensabai, Senior Technical Manager
61 years
16,000 shares
0.012
Nil
High Vocational Certificate (Engineering)
Senior Technical Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Technical Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Second Engineer, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil

47

รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

10. Name – Surname, Position

Mrs.Chamanard Kanokvorapan, Company Secretary and Senior Executive
Secretary
Age
57 years
Number of Shares
Nil
Percentage
Nil
Relation with other management Nil
Education
Bachelor Degree Liberal Arts (English), Thammasat University
Work Profile
2008 – Present
Company Secretary, Senior Executive Secretary
1994 – 2008
Executive Secretary, Jutha Maritime Public Company Limited
Training
2008
Fundamental Practice for Corprate Secretary (FPCS 18), Thai Listed
Companies Association
2006
Company Secertary Pogram (CSP), Thai Institutes of Directors
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil

11. Name – Surname, Position

Mr.Pichai Klonklang, Designated Person Ashore (DPA), Safety Management
System (SMS), Marine Manager
Age
43 years
Number of Shares
Nil
Percentage
Nil
Relation with other management Nil
Education
Bachelor Degree Merchant Marine Training Center, Harbour Department
Work Profile
2009 – 2010
Master Mariner Hupline Company Limited
2006 – 2009
Master Mariner Jutha Maritime Public Company Limited
Training
Merchant Marine Training Centre Thai Labour Law and Mariner
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
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12. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
1991 – Present
1989 – 1991
Debts
Contract with Interest

Mr.Phanom Phaowchinda, Senior Procurement Manager
58 years
Nil
Nil
Nil
Vocational Certficate, Bangkok Engineering School
Procurement Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Supplies Controllor, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil

13. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
2006 – Present
1994 – 2006
Debts
Contract with Interest

Miss Malee Satitset, Marketing Manager
51 years
Nil
Nil
Nil
Master of Business Administration (Marketing), Ramkhamhaeng University

14. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
2006 – Present
2004 – 2005
Debts
Contract with Interest

Mrs.Nipa Arreenich, Finance Manager
58 years
Nil
Nil
Nil
Master of Business Administration Ramkhamhaeng University

Marketing Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Assittance Traffic Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil

Finance Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil
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15. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Mrs.Jiraporn Chuamungphan, Accounting Manager
53 years
1,000 shares
0.0008
Nil
Degree of Bachelor of Business Administration Sukhothai Thammathirat Open
University

Work Profile
2006 – Present
2004 – 2005
Debts
Contract with Interest
16. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education

Finance Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil
Mrs. Yanisa Nakthuam, Accounting Manager
46 years
Nil
Nil
Nil
Degree of Bachelor of Business Administration (Accounting) Saint John’s
College

Work Profile
2007 – Present
2006 – 1999
Debts
Contract with Interest
17. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
2008 – Present
Debts
Contract with Interest
50

Account Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Assistance Finance Manager, Jutha Maritime Public Company Limited
Nil
Nil
Mr.Roengnarong Ruangthong, Marine Manager
40 years
Nil
Nil
Nil
Master of Arts Mahamakut Buddhist University
Marine Manager
Nil
Nil
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18. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
1999 – 2011
Training
Debts
Contract with Interest
19. Name – Surname, Position
Age
Number of Shares
Percentage
Relation with other management
Education
Work Profile
2011 – 2011
2008 – 2011
2002 – 2008

Mr.Surachate Rosjal, Technical Manager
47 years
Nil
Nil
Nil
Bachelor Degree, Merchant Marine Training Center, Harbour Department
Technical Jutha Maritime Public Company Limited
Certificate of Competency Chief Engineer Officer
Nil
Nil
Mr.Santi Srithong, Technical Manager
45 years
Nil
Nil
Nil
Bachelor Degree, Merchant Marine Training Center, Harbour Department
Technical Superintendent, TIPCO Asphalt Company Limited
Crewing Manager, Head of Technical Department, Barter International
Maritime School
Chief Engineer, Superintendent, Thoresen & Company (Bangkok) Limited

Training

Debts
Contract with Interest

Merchant Marine Training Centre 2 months training at Warsash Maritime
Academy (UK) on developing Officer Cadet and Senior Officer Certification
Programmes, holding British COC
Nil
Nil
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Management Structure
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Organization Chart
Jutha Maritime Public Company Limited

Director, Assistant
To The President

- SENIOR EXECUTIVE
SECRETARY
- COMPANY SECRETARY

SENIOR CHARTERING MANAGER
& OPERATION MANAGER

ADVISOR, FLEET
DEPARTMENT

SENIOR ADMIN
MANAGER

DESIGNATED PERSON ASHORE
(DPA) SENIOR SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
& MARINE MANAGER

SENIOR TECHNICAL
MANAGER

SENIOR TECHNICAL
MANAGER

MARINE
MANAGER

SENIOR PROCUREMENT
MANAGER

TECHNICAL
MANAGER

TECHNICAL
MANAGER

53

รายงานประจ�ำปี 2559
บริษัท จุ ฑานาวี จ�ำกัด

3. Company Secretary

The Board of Directors appointed Mrs.Chamanard Kanokvorpan, a Senior Executive Secretary as a Company
Secretary to be responsible for Board meeting, shareholders’ meeting and implementation of good corporate
governance practice. The Company Secretary reported to the Chairman and President.
The Company secretary’s duties and responsibilities include;
»» To provide advice pertaining to the Company’s regulations and Articles of Associatio, to monitor new
laws and regulations on the regular basis, and to report any significant changes to the Board;
»» To arrange meetings of shareholders and the Board in accordance with applicable laws and regulations;
»» To prepare minutes of shareholders’ and Board meetings and to monitor execution of such resolutions
on the regular basis;
»» To ensure that all public information disclosure is in accordance with laws and the SEC’s and SET’s
regulations;
»» To facilitate the Board’s activities, including director orientation; and
»» To file and keep records of the Company’s key document, such as directors’ registration, notice of
the meetings, minutes of meetings, annual reports, notice to shareholders’ meetings, and reports on
directors’ and management’s interest.
Name – Surname, Position

Mrs.Chamanard Kanokvorapan, Company Secretary and Senior
Executive Secretary
Age
57 years
Number of Shares
Nil
Percentage
Nil
Relation with other management Nil
Education
Bachelor Degree Liberal Arts (English), Thammasat University
Work Profile
2008 – Present
Company Secretary, Senior Executive Secretary, Jutha Maritime Public
Company Limited
1994 – 2008
Executive Secretary, Jutha Maritime Public Company Limited
Training
2008
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18),
Thai Listed Companies Association
2006
Company Secertary Pogram (CSP), Thai Institutes of Directors
Debts
Nil
Contract with Interest
Nil
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4. Remuneration for Directors, Management, Audit Committee, Auditor

A) Remuneration for Directors
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name of Directors
Rear Admiral Chano Phenjati
Mr.Sukri Kaocharern
Mr.Sirichai Sakornratanakul
Mr.Adul Chandanachulaka
Mr.Somporn Paisin
Mr.Kovit Kuvanondan
Mr.Sarun Phenjati
Mr.Chanet Phenjati
Mr.Chanit Phenjati
Total

Baht
432,000.324,000.216,000.216,000.216,000.216,000.216,000.180,000.120,000.2,136,000.-

B) Remuneration for 19 management 25,056,000.00.C) Meeting fee for 3 Audit Committee Members Which paid by the number of meeting attendance.
1. Mr.Sukri Kaocharern				 144,000.2. Mr.Adul Chandanachulaka
72,000.3. Mr.Somporn Paisin		
72,000.			Total 		288,000.D) Auditing Fee for auditor of the company and subsidiaries

1,603,714.-
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5. Personnel as at 31st December 2016

Office employee 54 persons
Total		 			54 persons

Human Resources
As at 31st December 2016, there were total 54 employees, comprising of President, Assistant To The
President, Advisor to the President, Senior Managers, Managers and Senior Executive Secretary altogether 19
executives and 35 staff members as follows :
Department
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Management Office
Finance & Accounting
Accounting (Marine)
Fleet
Operations
Marketing
Administrative
Others
Total

Number of employee
4
6
5
12
3
2
3
19
54

»» The total 54 employee is excluding crew members.
»» As at 31st December 2016, total remunerations paid to employees, excluding directors and executives
and crew members was 13,788,020.63 baht.
»» The total amount paid as company’s contribution to Provident Fund and Social Security Fund for
executives and employee, excluding crew members, was 2,215,930.00 baht.
»» Human Capital Developing Policy – as disclosed in Corporate Governance
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G

ood Corporate
Governance

1. Corporate Governance Policy

In 2016, the company had complied with the principles of good corporate governance and gave full
attention to the internal control and internal audit system for the sake of shareholders.
The Board of Directors is accountable to all shareholders and commits itself to understanding shareholders’
need and to systematically evaluating economic, social, environmental and ethical matters that may affect
their interest. Each director exhibits high standards of integrity, commitment, and independence of thought and
judgment. The Board of Directors takes into account the interests of other stakeholders.
The policy recognizes the Board of Directors’ unique role as the link in the chain of authority between
the shareholders and the President and the Executive Directors. The dual role played by the President and
the Executive Directors as both members of the Board of Directors and senior managements is also recognized
and addressed.
In 2016, the Board of Directors conducted further review and adopted a number of changes in the policy
in line with global practices. Specific policies and directions were set to reinforce internal controls and internal
auditing systems which continued to ensure that management performed effectively under the policy and the
company’s business is transparent, ethical and complies with all applicable laws
The Audit Committee is responsible for the review of auditing plan to ensure the company’s compliance
and review the amendment of corporate governance policy to be in line with current situation.
The corporate governance policy covers following issues :
1.
2.
3.
4.
5.

Rights and equitable treatment of shareholders and shareholders’ meeting
Policy on the interest of stakeholders
Information disclosure and transparency
Responsibility of the Board of Directors and Committee
Business ethics and code of conduct

Self Evaluation of the Board of Directors
The Company has a policy for the Directors to evaluate themselves over the year either in form of
performance evaluation as a group and as an individual, to review their performances and issues as well as to
increase their effectiveness. The Company Secretary distributes the evaluation forms to the Board of Directors,
collects the forms and summarizes the result and reports the summary to the Board of Directors.
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In 2016, the evaluation was made and the result was reported to the Board of Directors in the meeting
#2/2559 on 16th May 2016. The criteria are calculated as scores each area : 0 = No Implementation of the
Matter, 1 = Little Implementation of the Matter 2 = Initial Implementation of the Matter, 3 = Progressive
Implementation of the Matter and 4 = Complete Implementation of the Matter.
Performance Evaluation of the Board of Directors as a Group – The areas to be assessed are as follows :1.
Board structure and qualifications 2. Roles, duties and responsibilities of the board 3. The board meeting 4. Duties
of directors 5. Relationship with management and 6. Director‘s self improvement and management training
Performance Evaluation of the Board of Directors as an Individual – The areas to be assessed are as
follows : 1. Accountability 2. Responsibility 3. Equitable Treatment 4. Transparency 5. Vision Create Long Term
Value and 6. Ethics
Development of Directors
The Company encourages and supports its directors to steadily attend courses held by the Thai Institute
of Directors every year to improve and develop the areas they seems necessary for their roles as well as to
update themselves for any changes.
2. List of Directors

For organizational management, Jutha Maritime Public Company Limited clustered the organization into
3 committees. The committees are the Board of Directors, Audit Committee and Compliance Committee.
Lists of company directors as of December 31, 2016

Name
1. Rear Admiral Chano Phenjati
2. Mr.Sukri Kaocharern

Chairman
Independent Director, Vice Chairman and Chairman of Audit Committee

3. Mr.Sirichai Sakornratanakul

Independent Director

4. Mr.Adul Chandanachulaka

Independent Director and Member of Audit Committee

5. Mr.Somporn Paisin

Independent Director and Member of Audit Committee

6. Mr.Kovit Kuvanonda

Independent Director

7. Mr.Sarun Phenjati

Director

8. Mr.Chanet Phenjati

President

9. Mr.Chanit Phenjati

Director Assistant to the President
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Appointment of Directors requires shareholders’ approval under following rules and methods :
1. Each shareholder has votes equal to the number of shares held.
2. Each shareholder may exercise all the votes he has under (1) to elect one or several persons to be
directors but may not allot his votes to any such person at any number.
3. The persons who received the highest number of votes in their respective order of the votes will
be elected as director at the number equal to the number of the company’s directors and the chairman will
have a casting vote.
4. At every annual general shareholders’ meeting, one – third of the directors will be retired by
rotation. If the number of the directors can not be divided into three parts, the number of directors closest to
one – third will be retired, the directors retiring from their offices in the first and second year after the
registration of the company will be made by drawing lots. For the subsequent year, the directors who have
held office longest shall retire.
Audit Committee
The members of the committee are as follow : 					
Mr.Sukri Kaocharern			 Chairman of the Audit Committee
Mr.Adul Chandanachulaka Member of the Audit Committee
Mr.Somporn Paisin				 Member of the Audit Committee
		 Mrs. Chamanard Kanokvorpan is secretary of the Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 Independent Directors namely, Mr.Sukri Kaocharern (Chairman of
the Audit Committee), Mr.Adul Chandanachulaka and Mr.Somporn Paisin. The Chairman of the Audit Committee
has adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports. The Committee had
convened 4 meetings in 2016 and every committee member attended all the meeting.

Scope of work of the Audit Committee

1. To review the company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate, to
approve changes of accounting policies proposed by management of the company, to coordinate with the
auditor and management responsible for preparation of quarter and annual financial statement and may suggest
additional review or audit of any necessary and important issues during auditing;
2. To review the company’s internal control system and internal audit system together with the auditor
and the internal auditor, to ensure that they are suitable and efficient,
3. To review the auditing plan and evaluate its results;
4. To determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer
and dismissal of the chief of an internal audit unit;
5. To review the auditing result proposed to management and the Audit Committee including comments
from the management on the proposed and reported auditing issues;
6. To review the company’s compliance with the law and securities and exchange, the Exchange’s
regulations, and the laws relating to the company’s business;
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7. To consider, select and nominate an independent person to be the company’s auditor, including
services other than auditing and to propose such person’s remuneration;
8. To attend a non – management meeting with the auditor a least once a year;
9. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to
ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable and for
the highest benefit of the company;
10. To prepare, and to disclose in the company’s annual report, an audit committee’s report which must
be signed by the audit committee’s chairman and consist of a least the following information :
»» an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the company’s financial report,
»» an opinion on the adequacy of the company’s internal control system,
»» an opinion on the suitability of the auditor to be re – appointed,
»» an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
»» the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each
committee member,
»» an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties
in accordance with the charter,
»» an opinion on the compliance with law on securities and exchange, the Exchange’s regulations,
or the laws relating to the company’s business,
»» other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to the
shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by
the company’s Board of Directors,
11. To review the Audit Committee charter at least once a year and propose necessary amendments;
12. To perform any other act as assigned by the company’s Board of Directors, with the approval of the
Audit Committee.

Compliance Committee
To follow new rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities Exchange
Commission and to report to the Board of Directors every quarter. The committee members are as follows :
1.
2.
3.
4.

Mr.Chanet Phenjati
Mrs.Adchara Sariphan
Mrs.Nantinee Chokrada
Mrs.Chamanard Kanokvorpan

Appointment of Auditor and Fixing Auditing Fee

The Audit Committee is assigned by the Board of Directors to recommend auditor and propose
auditing fee to the Board meeting to be further proposed in the shareholders’ meeting. At the annual general
shareholders’ meeting for the year 2016, the shareholders passed following resolutions :
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1. Appointment of the Company’s auditor		
1) Mrs.Suvimol Krittayakiern			 CPA # 2982 D I A International Audit Co., Ltd.
2) Miss Somjintana Pholhirunrat CPA # 5599 D I A International Audit Co., Ltd.
3) Miss Supaporn Mangjit			 CPA # 8125 D I A International Audit Co., Ltd.
One of any is to audit and express an opinion on the consolidated accounts and separate account
2. Audit Service fee of 1,000,000 baht for the audit of consolidated accounts and separate account.
Conflict of Interest

Potential conflict of Interest Transactions and Inter – Company Transactions.
The Board of Directors has an understanding that transactions which can lead to a potential conflict
of interest and/or related party transaction has to be considered very carefully in full compliance with the
relevant rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s policies and guidelines.
Moreover, the transactions are entered into strictly on an arm’s length basis and are conducted in the best
interest of the company and all shareholders. The terms and conditions of the transactions always comply
with generally accepted, standard commercial terms and conditions. Records of the transactions has to be
submitted to the Board of Directors for review in the meeting where the Independent Directors and Audit
Committee member attend.
The Board of Directors monitors compliance with the regulations regarding criteria, procedures and
disclosure of the transactions. The company has a policy to disclose detailed information of transactions which
included transaction amounts, transaction parties, their underlying reasons and necessity of the transaction in
the annual report and in the relevant notes to financial statements.
The company has a policy to prevent Directors, management and employees from using their status
to seek personal benefit. As a result, Directors, management and employees have to be refrained from any
transactions that may lead to a conflict of interest with the company. Any interested Directors, management
and employees are not allowed to participate in the decision – making process. In particulars, Directors were
prohibited from considering or casting their votes on matters in which they might have a potential conflict of
interest.
The Board of Directors and management emphasize a prudent and unbiased review of inter – company
transactions which are transactions between the company and its subsidiaries.
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3. Appointment of directors and senior management.
Independent Director

Independent Directors – a director who possesses qualifications in line with Board of Directors’ Charter,
the Article of Association of the company and the Notification of the Stock Exchange of Thailand.
		
Characteristics of independent director of Company
1. Having comply with the definition of the Company’s definition of independent director which is
similar to that of Audit Committee as per rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET) on
qualification of Audit Committee;
2. Able to look after interest of all shareholders and prevent any kind of conflict of interest;
3. Able to attend Board Meeting and give independent opinion;
4. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company,
subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a
person connected to the independent director;
5. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who
receives regular salary, or controlling persons of the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any corporate
which may have conflict of interest for company at least 2 years prior to taking the independent directorship;
6. Not being the auditor of the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any corporate which may
have conflict of interest for company, and not the significant shareholders, executive director, controlling persons
or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any
corporate which may have conflict of interest for company, or controlling persons of the Company unless the
foregoing status ended at least 2 years prior to taking the independent directorship;
7. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual
service fee in the amount of more than 2 Million Baht from the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any
corporate which may have conflict of interest for company, and not being significant shareholders, controlling
persons, or partners of such professional service providers unless the foregoing status ended at least 2 years
prior to taking the independent directorship;
8. Not having business relationship with the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any corporate
which may have conflict of interest for company in a way which may obstruct his independent judgment, or
not being significant shareholders or executive director, or controlling persons having business relationship
with the Company, subsidiaries, affiliates, associate or any corporate which may have conflict of interest for
company at least 2 years prior to taking the independent directorship;
Business Relationship as per above is inclusive of normal business transaction, rental of asset, service,
financial transaction, etc. which represent more than 3% of tangible asset or 20 million Baht whichever is
smaller. Calculation of this will be as per SET’s rules and regulation on discloser of connected transaction;
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9. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent,
spouse, sibling, and children, including spouse of the children of management, major shareholders, controlling
persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;
10. Not representing the Company’s directors, major shareholders, or shareholders connecting to major
shareholders;
11. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his
opinion regarding the Company’s operation.
After the appointment, the Company’s Independent Director may be authorized by the Board of Directors
to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same – level
subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed
partaking in the management.
4. Corporate Governance
Company Secretary and Committee

1. The Board of Directors appointed a Company Secretary and two committees, namely the Audit
Committee and Compliance Comitttee. Details of their duty and responsibility as described in Corporate Governance Policy.
2. Shareholders’ Agreement
– Nil –
5. Inside Information Control

Excluded from fair, honest and ethical conduct, the management is not encouraged to use inside information
for their own benefit and they have to report all acquisition or disposal of the company shares.
6. Remuneration for Auditors

1. Audit fee
The Company and its subsidiaries paid the audit fees, totaling 1,603,714 baht
2. Non – audit fee
– Nil –
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7. Others

Corporate Governance Policy
The policy recognizes the Board of Directors’ unique role as the link in the chain of authority between
the shareholders and the President and the Executive Directors. The dual role played by the President and
the Executive Directors as both members of the Board of Directors and senior managements is also recognized
and addressed.
General Right and Equality
The company is accountable to its shareholders in terms of rights and equitable treatment. Shareholders
have an opportunity to propose in advance via the company website (www.jutha.co.th), persons to be elected
as directors and agenda for the shareholders’ meeting.
All shareholders will receive meeting notification with complete and sufficient information 7 days prior
to the date of the meeting. All shareholders are invited to pose questions, express their opinions and all useful
questions will be completely answered. Those who can not attend the meeting can appoint their representative
to attend the meeting. The annual general meeting is conducted completely in compliance with the regulations
of the Stock Exchange of Thailand.

Shareholders’ Meeting
1. Before the Meeting
Meeting notification with necessary information, specified by the Stock Exchange of Thailand, is
dispatched to all shareholders 7 days prior to the date of meeting. The same information is also available in
the company’s website.
2. During the Meeting
All preparations and procedures during the meeting are in compliance with the regulations of the
Stock Exchange of Thailand and in line with the Article of Association of the Company.
3. After the Meeting
All procedures and actions after the meeting are in compliance with the regulations of the Stock
Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce. Minutes of the meeting is issued and distributed to parties
concerned within time limitation.
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Policy on Rights of Stakeholders
The company acknowledges the importance of all groups of stakeholders : shareholders, customers,
creditors, counterparty, competitor, employee and management, and complies with corporate governance
policy to ensure that all the stakeholders are fairly treated.
a) Shareholders – The Company makes an effort to maximize shareholders’ long – term benefits through
careful consideration of business risks. All information shall be disclosed fairly and transparently in a
timely manner and use our best efforts to protect our assets and reputation.
b) Clients – The Company recognizes that clients are crucial to the success of our operations. Accordingly,
we ensure our clients’ satisfaction by offering high – quality services that meet their needs and
expectations in a fair and professional manner.
c) Counterparties – The Company conducts business affairs with our partners, competitors, creditors,
suppliers, etc. according to the contracted terms and conditions in a fair and ethical manner.
d) Employees – Employees are regarded as valuable assets of the Company. We continually seek to
recruit and retain capable and experienced employees in accordance with our strategic and operating
plans. We emphasise the importance of employees’ development at all levels by the implementation
of individual Development Plans that allow employees to create development plans concerning their
individual needs. We strongly believe that improvement of our employees’ capabilities will ultimately
increase our competitiveness in the long run.

Disclosure and Transparency
The Board of Directors had set procedures for best practice that all directors and executive is to disclose
to the Board whether they have any interest in any transaction or matter directly affecting the Company.

Role of Stakeholders
Anti – Corruption
The Company conducts business with awareness of its responsibility to ensure sustainable and mutual
benefits to the stakeholders and shareholders, and acknowledges their rights. The Company commits to comply
with good corporate governance code of conduct and fully complies with the governing law and requirement
set by the Stock Exchange of Thailand.
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On 6th November 2015 the Company had declared its intention to join the Collective Action Coalition against
Corruption which is under the project of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC.
The establishment of the project was supported by the government and the Office of International
Anti – Corruption Commission in cooperation of the Thai IOD, TCC and Joint Foreign Chambers of Commerce
(JFCCT) with support from the total 7 leading private sector partner organizations, also including the Listed
Companies Association, Thai Bankers’ Association, Federation of the Thai Capital Market Organizations, Federation
of Thai Industries and Tourism Council of Thailand. The project was established with the aim to resist and fight
corruption at the company and industry levels.
The companies who have declared their intention will jointly follow the procedures and framework
stipulated under the principle no. 10 of the Ten Principles of the UN Global Compact, stating that businesses
should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery which is set by Transparency
International. Apart from the Ten Principles of the UN Global Compact, the companies also follow principles
of World Bank, CIPE (Center for International Private Enterprise) and other international organizations.

Conflict of Interest
The company concerns about this issue especially the transactions amongst companies, Directors,
management and related persons. The company ensured that all transactions are treated in the same way
of general business practice to maximize shareholders’ benefit. The Board of Directors makes sure that all
management and related persons adhere to process and practices about their transactions having high conflict
of interest potential.

Business Ethics
The company notifies the business ethics to the Directors, management, staff and parties concerned
about the standard of business ethics to be observed. They have to fairly and honestly do their jobs.

Balance of Power of Non Executive Director
Among the 9 Directors of the Company, there are is 2 Executive Director, 7 Non Executive Directors, in
which 5 are Independent Directors and 3 are Audit Committee Member.
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C

orporate Social
Responsibility (CSR)

The Company set up business practices to ensure its safety standard in business operations, to participate
in initiatives that benefit society, to give support in charity functions and to encourage the environmental caring
among the employees.
1. Policy

It is the Board of Directors’ policy that the Company and its subsidiary are operated with respect to the
interest of social, environment and stakeholders with the following 8 principles :
1. Ethical Business Operation
2. Anti – Corruption
3. Respect on Human Rights
4. Labour Justice
5. Responsibility on Consumers
6. Environmental Conservation
7. Community Involvement and Development
8. CSR Innovation
Policy on Corporate Social Responsibilities and Future Development

Jutha Maritime Public Company Limited will be managed with efficiency and confidence from the public
for full responsibilities to shareholders, staffs, environment, and society for sustaining future development.
2. Implementation

1. The Company has set up a preparation scheme to be ready for compliance with ISO 9001 :2008 since
2012 and certified by Nippon Kaiji Kyokai on 22nd August 2013.
2. The Company recognizes the value of its employees and has identified and assessed their long – term
viability of the Company. To the end, the Company aims to attract and retain skilled employees and enhance
the life/work balance of each individual. The Company offers its full – time staff a range of benefits, including
a provident fund scheme, life insurance, private healthcare, maternity leave and a generous holiday allotment.
Also available to employees are personal development and training programmes designed to enhance an
employee’s skill base. All such programmes shall relate directly to the specific role of the individual within the
Company and are linked closely with his/her annual performance review.
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The Company has also established a Welfare Committee to provide advice and recommendations
regarding to the welfare of employees. The Welfare Committee has the duties and responsibilities to discuss
with management on proper welfare for staff, to provide advice and recommendations to management regarding
to welfare benefits for staff, to check and oversee welfare benefits provided to staff, and to make comments
and propose guidelines on welfare arrangements to the Welfare Committee.
3. Business practices that have an impact on social responsibility

– Nil –
4. Activities to benefit society and the environment
Environmental Protection

The Company well recognizes that the company operations and activities may impact the surrounded
environment and community and takes best responsibility to restore the environmental quality.
The Company aims to minimise the environmental impacts of its existing operations and ensure that the
environmental impacts of new operations are fully assessed and minimised prior to their introduction. Reduce
consumption of materials in all operations, where practicable, to re – use rather than dispose of materials where
possible, and promote recycling and use of recycled materials. Dispose waste and effluents in a responsible
manner. Work with suppliers to minimise the impact of their operations on the environment through a quality
purchasing policy.
As a company working in the transportation sector, there are major environmental risks associated with the
company. Important issues for the company are the constant demand for energy and CO2 emissions resulting
from the company’s operations. Furthermore, substantial quantities of paper are used in reports to corporate
and individual clients, the preparation of research materials, and in the recordkeeping process. Energy used for
heating, lighting, and cooling of offices and for office equipment is another critical element of the process. The
Company looks into the following areas to ensure that systems are in place to lower any environment impact.
The Company encourages the use of low energy lighting and where practicable, the use of segmented
areas, which will allow lights to be switched off when not required. The Air conditioning units are available
in most of our office locations. To make more efficient use of cooling systems, we will ensure that the
temperature is set for a comfortable working environment of approximately 25 Degree Celsius. The Company
also seeks to reduce the amount of paper used and to increase the amount of paper that is recycled. The
Company strives to reduce the amount of paper purchased and will encourage employees to re – use or
recycle paper. In addition, employees are encouraged to make use of electronic communications in the form
of email and the scanning of documents into electronic records for storage. In addition, general office waste is
collected and removed each day by cleaners.
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I

nside Information Control
Directors and management are required to submit securities holding reports
to the Company on the same day as when they submit the reports to the SEC
and the SET in accordance with the SEC and SET Notifications regarding reports of
securities holding. They are also required to follow the SET Guideline on Insider Trading,
which require Directors and executives refraining from securities trading before the
disclosure of financial statements or other important information that may affect the
price of the securities.
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Audit Committee Report for the Year 2016
The Audit Committee of jutha Maritime Public Company Limited comprises of Mr.Sukri Kaocharern
(Chairmam of the Committee), Mr.Adul Chandanachulaka (Committee Member) and Mr.Somporn Paisin
(Committee Member). The Audit Committee was appointed to pursue the responsibilities as specified in the
Audit Committee Charter and as assigned by the Board of Directors.
In 2016, the Audit Committee had convened 4 meetings with full house attendance. The management
concerned was invited to participate in when deemed appropriate and the Committee reported its findings to
the Board of Directors after every meeting.
The Audit Committee had performed the duties with prudence to ensure that the Company’s internal
control system is effective and adequate, that the Company complies with the rules and regulations of
the company and authorities and other relevant laws and that there is no conflict of interest between the
shareholders and the management, the directors and the related persons. The Audit Committee had reviewed
the disclosure of the Company’s quarterly financial statements to ensure its accuracy, completeness, reliability
and being in accordance with the financial reporting standards prior to proposing the financial statements to
the Board of Directors for their approval.
The Audit Committee had considered the appropriateness in appointing the auditor and internal auditor, by taking
into consideration the auditing firm’s qualifications, reputations, experiences, adequacy of manpower,as well
workload and proposed to appoint Dharmniti Internal Audit Co.,Ltd. as the Company’s auditor for the year 2016.
In 2016, the Audit Committcc had considered the annual auditing plan and reportcd its findings as per
the designed plan. Dharmniti Internal Audit Co.,Ltd. had attended the meetings to propose its auditing plan,
to report its tindings as per fair presentation and to express its opinion/suggestion, performance and continual
follow up on the management’s adjustment. The auditor had attended every quarterly miiting to report to the
Audit Committee the auditor’s notes and auditing results.
The Audit Committee reviewed the Company’s operations of the past year and foud that the Company
has an appropriate internal control, an appropriate internal audit, a generally accepted accounting standards
and a continually practice which is in line with related rules and regulations The Audit Committee did not find
any wrongdoing which may cause any effect and damage, any conflict of interest between the shareholders
and the management, the shareholders and the managent, the directors and the related persons, nor any
practice against the laws or the regulation of the Stock Exchange of Thailand.
For the year 2017 the Audit Committee recommended to the Board of Directors to propose for shareholder’
approval the appointment of Mrs. Suvimol Krittayakien, Cortied Public Accountant # 2982, Miss Somjintana
Pholhirunrat Certified Public Accountant # 5599 and Miss Supaporn Mangjit Certified Public Accountant # 8125
from D I A International Co., Ltd. as auditor of the Company and any one of them to conduct the audit and
fixed the audit fee at the amount of 1,050,000 baht.
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Internal Audit Manager
Name
Age

Miss Kotchakorn Wanasawas
37
Education / Training
Education
Training
• Bachelor of Computer Science, Faculty of Applied Science, • COSO 2013 Program (Theory & Practical Parts)
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok • IT Audit Program by Federation of Accounting Professions
• Bachelor of of Business Administration Program in Accounting, • Internal Audit Training Course, CPIAT
Ramkhamhaeng University Certificete
• Maintain & Improve the Internal Audit Quality Program
• Certification of Internal Auditors of Thailand. (CPIAT)
• Self – Evaluation Tool for Countering Bribery
• Guideline on Corruption Investigation
• Leading Your Professional Way
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA)
Conference 2016
• The Power Of Professional Alliances
duration
2010 – 2011
2012 – 2015
2016 – 3/6/2016
2016 – Present

•
•
•
•

Work experience in the last 5 years.
Position
Organization / Company
Assistant Manager
• Risk Management and Internal Audit Service/Dharmnity
Auditing Co., Ltd.
Manager
• Dharmnity Tnternal Audit Co., Ltd
Senior Manager
Vice President
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T

RANSACTIONS WITH RELATED
PERSON AND PARTIES

The Group of company has certain transactions with their related parties, a portion of assets, liabilities,
revenues and expenses arose from transactions with related persons and parties.
1. The relationship and pricing policies

The relationship and pricing policies among the Company, subsidiaries, associate and related persons
and parties are as follows :
Relationship
Subsidiaries :
Jutha Phakakrong Shipping Pte Ltd.
Thaiden Maritime Co., Ltd.
Associate :
J. Shipping Service Co., Ltd.
Related parties
TMN Co., Ltd.
Mano Co., Ltd.
Nordana Line A/S
Related persons :
Rear Admiral Chano Phenjati
Mr.Chanet Phenjati
Mrs. Pariyanat Phenjati (Yung)

100% Shareholding
51% Shareholding
33.33% Shareholding and Directorship
3.04% Shareholding
Directorship
Shareholder of Subsidiary
Thaiden Maritime Co., Ltd. held at 49%
Director and Shareholder
Director and Shareholder
Shareholder
Pricing policy

Income from management

Cost of services
Utilities expenses
Loans
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At the prices applicable to other counter – party.
At agreed price in contract.
Interest rate at 2.25% – 3.00% per annum
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2 Balances of transactions among the company with subsidiary, associate, related
person and parties

Balances of transactions among the Company with subsidiary, associate, related persons and parties as
at December 31, 2016 and 2015 are as follows :
Consolidated financial
statements (Baht)
2016
Other receivables
Subsidiary
Deposit
Related parties
728,134
Trade accounts payable
Associate
12,398,051
Other payables
Related parties
11,080,850
Subsidiary
118,069
Short – term loans
Associate (interest at the rates of 2.25% per annum)
Beginning balance of the year
9,954,432
Add Increase during the year
300,000
Less Decrease during the year
Exchange rate difference
60,214
Exchange difference on translating
financial statement
(63,797)
Ending balance of the year
10,250,849

Separate financial
statements (Baht)

2015

2016

2015

-

20,759,163

15,171,738

727,969

728,134

727,969

13,637,480

12,398,051

13,637,480

8,720,923
-

11,080,850
118,069

8,720,923
-

5,475,052
15,700,000
(11,200,000)
(870,661)

9,954,432
300,000
60,214

5,475,052
15,700,000
(11,200,000)
(870,661)

850,041
9,954,432

(63,797)
10,250,849

850,041
9,954,432
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Consolidated financial
statements (Baht)
2016
Related persons (interest at the rate of 3% per annum)
Beginning balance of the year
73,384,076
Add Increase during the year
44,819,000
Less Decrease during the year
Repayments
(14,974,000)
Exchange rate difference
(606,804)
Exchange difference on translating
financial statements
448,528
Ending balance of the year
103,070,800
Total
113,321,649
Accrued interest expenses
Associate
397,748
Related parties
1,892,695
Related persons
24,596,400
Total
26,886,843
Advance received
Related party
363,591
Long – term loans
Beginning balance of the year
44,144,933
Less Decrease during the year
Repayments
(32,586,728)
Exchange difference on translating
financial statements
64,830
Ending balance of the year
11,623,035
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2015

Separate financial
statements (Baht)
2016

2015

74,381,073
9,324,688

73,384,076
44,819,000

74,381,073
9,324,688

(10,324,688)
(6,946,024)

(14,974,000)
(606,804)

(10,324,688)
(6,946,024)

6,949,027
73,384,076
83,338,508

448,528
103,070,800
113,321,649

6,949,027
73,384,076
83,338,508

171,233
4,646,919
23,663,757
28,481,909

397,748
1,892,695
24,596,400
26,886,843

171,233
4,646,919
23,663,757
28,481,909

1,008,322

363,591

1,008,322

55,326,339

44,144,933

55,326,339

(15,073,129)

(32,586,728)

(15,073,129)

3,891,723
44,144,933

64,830
11,623,035

3,891,723
44,144,933
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3 Revenues and expenses

Revenues and expenses transactions with the Company and subsidiary, associate, related persons and
parties for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows :
Separate financial
statements (Baht)

Consolidated financial
statements (Baht)
Income form Service
Related parties
Income form management
Subsidiary
Related parties
Total
Dividend
Associate
Administrative expenses
Related parties
Finance costs
Associate
Related parties
Related persons
Total
Directors’ remuneration and
management benefit expenses

2016

2015

2016

2015

104,274,880

107,956,841

-

-

3,877,422
3,877,422

3,721,741
3,721,741

3,877,422
3,877,422
7,754,844

3,721,741
3,721,741
7,443,482

-

-

1,509,485

1,041,589

4,122,920

4,187,613

4,122,920

4,187,613

227,049
628,165
2,479,380
3,334,594

174,753
683,105
2,246,676
3,104,534

227,049
628,165
2,479,380
3,334,594

174,753
683,105
2,246,676
3,104,534

21,188,400

20,532,000

21,188,400

20,532,000
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C

orporate
Financial Summary
3 Year Comparison 2014 – 2016
Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiaries
Unit : Million Bath
Financial Highlights

Fiscal Year End : December 31
2016

2015

2014

Service Income

327.91

382.27

401.85

Cost of Services

360.54

359.77

348.91

Gross Profit (Loss)

(32.63)

22.50

52.94

20.71

15.00

23.59

356.61

435.62

432.96

1.81

33.33

3.69

49.77

41.30

39.37

Net Profit (Loss)

(108.20)

(22.35)

(15.13)

Vessels and equipment (Net)

2,105.17

2,248.87

2,175.92

42.76

39.01

34.21

Total Assets

2,244.55

2,386.53

2,310.76

Total Liabilities

1,564.28

1,590.79

1,562.26

680.28

795.74

784.50

(4.67)

(0.95)

(0.64)

Return on Equity (%)

(20.75)

(5.81)

(5.20)

Net Profit Margin (%)

(30.34)

(5.13)

(3.49)

2.30

2.00

2.09

Profit (Loss) Per Share

(0.85)

(0.26)

(0.22)

Book Value Per Share

3.57

4.45

4.31

Par Value

3.00

3.00

3.00

Dividend Per share

0.00

0.00

0.00

140.80

140.80

140.80

Revenue from vessels management
Total Revenues
Gain (Loss) on Exchange Rate
Financial costs

Long – Term Investments

Shareholder Equity

Financial Ratios
Return on Total Assets (%)

Debt to Equity Ratio (Times)

Number of Shares (Million Shares)
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M

anagement Discussion
and Analysis : MD&A

1. General Overview of Performance

In the year 2016 Baltic Dry Index was moving below 1,000 point almost all the year round, with the
opening of the year at 430 points and lowered to the level 300 point around the middle of February. The
index, thereafter, was moving below 1,000 points before reaching its highest of the year at 1,257 point in the
middle of November and at the closing of the year, the index was at 961 points
BDI Year 2016
Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

1,000
800
600
400
02/17 741

BDI Year 2012 – 2016
2013

2014

2015

2016

2017

1,500
1,000
800
02/17 741

https ://www.bloomberg.com/quote/BDIY :IND
Shipping industry in the year 2016 remained unchanged from the previous year since the global economy
in general was not recovered much to bring any noticeable effect to the industry. In this circumstance, shipping
companies have implemented defensive measures e.g. to limit newbuilding orders and to scrap more of overage
tonnages. Large shipping companies have entered into cons0lidation to help the market to recover. However,
some had to cease their operations.
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Shipping Industry Direction in the Year 2017
It is anticipated that shipping industry in general in the year 2017 will not change much from last year
while the global economy and its growth rate is on the lowest level since 2009 which leads to less demand for
cargoes transport and much low freight rates. In 2016, the container shipping industry had to limit their newbuilding orders, to scrap more of the overage tonnages as well as to adopt consolidation to help the market
to recover. Now in the year 2017, the dry bulk cargoes sector will eventually need to follow that approach.
During the last 8 years, the world has been struggling to cope with huge changes and challenges brought
around by the crash of the financial market in 2008 and many large economies are still in recovery mode
currently. The full restoration of shipping industry needs several years of solid improvements to lift fleet
utilization rates as well as reduction of sector overcapacity. However, the industry still gets benefit from last
year measures e.g. limit of newbuilding orders and demolition of overage tonnages.
The competition in shipping industry in the country remains unchanged from last year. The competition
is not significant as each shipping company owns and operates different type of ships with different group
of clients. The overall perspective of competition is, therefore, focused on an international term. For the
Company, groups of clients remain unchanged i.e. ship charterers for time charter service, and ship owners for
ship management service which is different from other shipping company.
In 2016 global economy was highly fluctuated after the long continuous slowdown which had great
impact on shipping industry. The Group of Companies’ operations resulted in a net loss of 108.20 million baht,
including an unrealized gain on foreign exchange of 1.81 million baht. Comparing with last year, the Group
of Companies had a net loss of 22.35 million baht, including an unrealized gain on foreign exchange of 33.33
million baht. If excluding the unrealized gains on foreign exchange, the net loss from operations this year was
110 million baht while it was 55.67 million baht last year. Shipping revenues from the year 2016 was 327.91
million baht while it was 382.27 million baht last year.
The Group of Companies - Operating Result

500

401.85

Million Baht

400

382.27

327.91

300

Sales

200

Net Proﬁt (Loss)

100

Net Proﬁt (Loss)
From Operation

0
-100

2014
-15.13
-18.82

2015
-22.35
-55.67

-200

2016
-110.00

-108.20

Shipping Revenue and Profit of the Group of Companies during the year 2014 – 2016 :
(Unit : Million Baht)

Year
Shipping Revenue
Net Profit (Loss)
Net Profit (Loss) from Operations
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2014
401.85
(15.13)
(18.82)

2015
382.27
(22.35)
(55.67)

2016
327.91
(108.20)
(110.00)
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0

Baht

-5

The Group of Companies - EPS : ROE Ratio
2014
2015
2016
-0.22
-0.26
-0.85
-5.81

-5.20

-10
-15
-20
-25

-20.75
EPS (Bath) ROE (%)

EPS Ratio and ROE Ratio of the Group of Companies attributable for the equity holders of the Company
during 2014 – 2016 :
(Unit : Million Baht)

Year
Earnings (Loss) per Share (Baht)
Return on Equity (%)

2014
(0.22)
(5.20)

2015
(0.26)
(5.81)

2016
(0.85)
(20.75)

During the years, there was significant change in the profit & loss account. The revenue from time charter
service was changed in line with world shipping market and global economic situation.
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500
400

The Group Financial Operating Performance
433

435

411

419

420
357

300
200
100
0
-100
-200

50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

2014

(15)

Total revenues

2015

Total expense

(22)

(108)

2016

Net Proﬁt (Loss)

The Group Financial Operating Performance
4.21% 4.28%

2014

-30.47%

2.09% 0.61%

18.14%

2015

11.00%

2016

-47.72%

Sales Growth Total Cost Growth

Net Proﬁt Growth

-384.00%

Horizontal Analysis
Comparison of changes in the amounts of corresponding financial statement items : revenue from service;
total expenses; and profit (loss) during period of year for evaluation of the trend situations :
In the year 2016 the Group of Companies had total revenues of 356.61 million baht, decreasing 18.14%
from 435.62 million baht from the year 2015 since charter hire rates could not be increased due to the long
and continuous slowdown of global economy. Gain on foreign exchange decreased from the previous year
while the total expenses was 419.63 million baht, increasing 0.11% from 419.17 million baht from the year
2015. Therefore, the net loss from the year 2016 was 108.20 million baht, increasing 384% from the year 2015
when the net loss was 22.35 million baht.
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Vertical Analysis

Million Baht

The amount of corresponding financial statement items : selling and administrative expenses; cost of
service; interest payment; and profit (loss) of the year are shown in comparison with the total revenues of the
year and the analysis reflects significant changes in 2016.
				
2014
2015
2016
%
%
%
Selling and Administrative Expenses
14.25
13.64
16.57
Cost of Service
80.59
82.59
101
Finance Costs
9.09
9.48
13.96
Net Profit (Loss) of the Year
(3.49)
(5.13)
(30.34)
Total Revenues
100
100
100
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

The Group Proﬁts & Expenses Analysis
101
82.59

80.59

Sale & Admin Expenses
Operating Expense
Interest Payment

14.25

9.09

2014

13.64
-3.49

9.48

2015

16.57
-5.13

Net Proﬁt

13.96

2016

-30.34

The core business of the Group of Companies is marine transport. The Company and its subsidiary totally
operate the core business which comprises of liner service and time charter service. The chartered vessels were
operated both as tramper and liner in the world important routes.
Revenues from each segment during the year 2014 – 2016
Year
2014
2015
2016

Liner Service
2.96 %
0%
0%

Time Charter Service
97.04 %
100 %
100 %

The proportion was in line with the Company’s portfolio growth strategy with business objective to
create stable income and less market risk measurement when operating under the fluctuation of the world
economy and shipping industry.
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400
350
300
250
200
150
100
50
0

390

The Group Income Structure
382
328

24

12

0

2014
Liner

15

0

2015

21

2016

Charter Ship Management

Operating result of each segment during the year 2014 – 2016 :
(Unit : Million Baht)

Year
Liner Service
Time Charter Service
Ship Management Service
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2014
12
390
24

2015
0
382
15

2016
0
328
21
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2. Financial Status

2,500

The of Group Companies - Financial Status
2,386.53

2,310.76

2,244.55

Million Baht

2,000
1,500

1,590.79

1,562.26

1,000

1,564.28

795.74

748.49

680.27

500
0

Assets
Liabilities

2014

2015

Equity

2016

(Unit : Million Baht)

Year

2014
2,310.76
1,562.26
748.49

Total Assets
Total Liabilities
Shareholders’ Equity

2015
2,386.53
1,590.79
795.74

2016
2,244.55
1,564.28
680.27

D/E Ratio

2.5

Time

2.03

2.09
2.0

2014

Year
D/E (times)

2
2015

2016

2014
2.09

2015
2.00

D/E Ratio

2016
2.30

The increasing D/E ration reflects that the Group of Companies has less ability to repay the debts
comparing with the previous year.
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2.1 Assets
Proportion of current assets to non – current assets during the year 2014 – 2016 :
Year

Current Assets
4.29 %
4.03 %
4.15 %

2014
2015
2016

Non – Current Assets
95.71 %
95.97 %
95.85 %

The proportion reflects financial stability and efficient asset management.
Assets Structure 2016
Current Assets (Con)
฿ 93.09 Mill. 4.15%

Non Current Assets (Con)
฿ 2,151.46 Mill. 95.85%

Current assets components during the year 2014 – 2016 :
(Unit : Million Baht)

Year
Cash and Cash Equivalents
Trade Account Receivables
Other Current Assets
Total Current Assets

2014
11.19
7.55
80.36
99.10

2015
13.11
4.59
78.57
96.27

There is no significant change in the components of current assets.
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2016
11.96
4.60
76.53
93.09

Annual Report 2016
JUTHA MARITIME

Current Assets Components

100

80.36

Million Baht

80

78.57

60
40
20

11.19

0

7.55

13.11

2014
Cash & Equivalent

Year
2014
2015
2016

76.53

11.96
4.59

4.60

2015

2016

Net A/R

Other

Cash and Cash Equivalents Trade Account Receivables
11.29 %
7.62 %
13.62 %
4.77 %
12.85 %
4.94 %

Other Current Assets
81.09 %
81.61 %
82.21 %

Current Assets Components 2016
Current Assets (Cash & Equivalent)
฿ 11.96 Mill. 12.85%

Current Assets (Net AR)
฿ 4.60 Mill. 4.94%
Other Current Assets
฿ 76.53 Mill. 82.21%
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2.1.1 Asset Quality

		 The vessels, equipments and other assets of the Company and its subsidiary are considered as
being impaired whenever events or changes indicated that the carrying amount of such assets exceeds their net
recoverable value (net selling price of the assets under current operation or its utilization value whichever is
higher.) This impairment loss is estimated for each item or each generating cash flows unit of assets, whenever
is practical. In the event that the carrying amount of an asset exceeds its net recoverable value, the Company
and its subsidiary will recognize an impairment loss in the statement of comprehensive income. The Company
and its subsidiary will reverse the impairment loss whenever there is an indication the underlying assets are
no longer impaired or the impairment is declining.
In determining an allowance for doubtful accounts, the Company and its subsidiary need to make a
judgement and estimates based upon aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
		 For trade account receivables, please refer to note to financial statement no.6
2.1.2 Liquidity

		 In general, the Company has both surplus and deficit cash flow and structure of cash flow from
each activity are considerably different.
(Unit : Million Baht)

Year
Cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Net cash flows
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2014
133.21
(13.66)
(102.54)
(1.45)

2015
150.59
(21.07)
(107.79)
2.06

2016
87.92
(34.93)
(57.09)
(1,142.89)
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200
0
Million Baht

-200

Cash Flow Components
150.59

133.21

87.92

-13.66
-102.54

-21.07
-107.79

2014

2015

-34.93 -57.09

-400
-600
-800
-1000
-1200

2016

-1,142.89

Operating Cash Flow Investment Activities Financing Activities Net Cash Flow

Current ratio during the year 2014 – 2016 :
Year
Current Ratio (times)

2014

2015
0.13

2016
0.10

0.11

The current ratio between 0.13 – 0.11 times shows insignificant change. The ratio indicates low resources
of the Company to pay its debt over the next business cycle.

2.2 Investment
In the year 2012 the Company has invested in a subsidiary, Thaiden Maritime Co., Ltd. by holding 51%
in the company. The subsidiary acquired 1 vessel and took delivery on 29th August 2012.
Vessel Name
M.V. FREDENSBORG

Type of Vessel
multi – purpose

Size of Vessel
12,580 dwt

Year Built
2011

The total price of the vessel was approximately US$25.04 million equivalent to approximately 781.17
million baht.
It is expected that the vessel will generate more income from time charter service. The Company
provides ship management service to the subsidiary at a fee of US$300 per day. Any dividend payment from
the subsidiary will be exempted from corporate income tax.
The subsidiary received a total loan of US$ 17.5 million from the Export Import Bank of Thailand for
a loan period of 5 years with 60 monthly installment repayments.
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3. Factors effecting the result of future operations and financial status

The world shipping industry and world economy have an influence on the Company’s future operations
and financial status. Other internal factors which have positive impact are the expansion of the Company’s
fleet as well as ship management fleet.
Extra – ordinary items with significant impact on the operations and financial status :
– Nil –
Significant changes after the date of latest financial statements with possible impact on operations and
financial condition :
– Nil –
4. Audit Fee

Nomination of the Company’s auditor and fixing of audit fee for the year 2016
1. Following auditors from D I A International Co., Ltd. were nominated the Company’s
auditor :
Name of Auditor						 CPA No.		 Auditing Year
1. Mrs. Suvimol Krittayakiern		 2982			 3 years (2013 – 2015)
2. Miss Somjintana Pholhirunrat 5599			 –
3. Miss Supaporn Mungjit			 8125			 –
The nominated auditors are the same group of auditors for the affiliated company and subsidiary (Thaden
Maritime Co., Ltd.) The nominated auditors do not have any relation and are not stakeholders of the Company/
Subsidiary/management/major shareholders or related parties. The auditor of the Company and the auditor
of the affiliated company are from the same auditing firm. The auditor of the subsidiary company registered
in Singapore is RSM Chio Lim LLP., whose address is 8 Wilkie Road, #03 – 08, Wilkie Edge, Singapore 228095
2. Fixing of audit fee
2.1 Audit service fee was fixed at 1,000,000 baht for audit service of separate financial statements
and consolidated financial statements of the Company for the year 2016.
2.2 Non audit service fee for the year 2016 – Nil – (year 2015 – Nil – )
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S

tatement of Directors’
Responsibilities

In compliance with the good corporate governance policy set by the Stock Exchange of Thailand, the
Board of Directors declares the Statement of Directors’ Responsibilities as part of the company annual report.
The Board of Directors of Jutha Maritime Public Company Limited certifies that the financial statement of
the company and it subsidiary is in conformity with the generally accepted accounting standard and presents
fairly the financial position of the company and its subsidiary and the result of their operation for the year
then ended.

		
Rear Admiral
Chano Phenjati
Chairman

Chanet Phenjati
President
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

A

UDITOR’S REPORT AND
FINANCIAL STATEMENTS
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I

NDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion
I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES (the Group) and of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
(the Company), which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December
31, 2016, and the consolidated and separate statements of comprehensive income, consolidated and separate
statements of changes in equity and consolidated and separate statements of cash flows for the year then
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and
of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2016, and their financial performance and
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate
Financial Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional
Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the consolidated and
separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my
audit of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming
my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Key Audit Matters included Auditing Procedures are as follows :

Revenues recognition
As stated in notes 23 to financial statements, the Company and subsidiaries have material amount of
revenues from marine transportation services Baht 328 million resulting from fluctuation of freight rate in global
market. In addition, economic sluggish have directly affected to the severe competition in merchant marine
sector. Accordingly, I have addressed as key audit matter.
I have obtained an assurance in respect of revenues from marine transportation services recognition
involved the accuracy and completeness of revenues, by included;
»» Obtained an understanding of the engagement system and revenues recognition system.
»» Tested the significant internal control in respect of the occurrence and completeness of revenues.
»» Performed analytical review and substantive test by calculating the navigation, transportation volume
and fuel consuming in sailing corresponding to the revenues incurred.

Impairment of vessels
As at stated in notes 10 to financial statements, the Company and subsidiaries have engaged in business
of marine transportation services and have six vessels stated at net assets value amount of Baht 2,057 million
in the consolidated financial statements or equal to 91.65 of total assets. The Company has had loss form
operation for many consecutive years which there is an indicator of impairment. The impairment of assets
is measured by usage value method which must rely various assumptions in calculation such as attain the
profitability in the future, revenues growth, profit rate, expected future cash flows and discounted rate selection.
Accordingly, I have addressed as key audit matter.
I have obtained an understanding and assessed in the following matter;
»» Assumption used in making plan and expected future cash flow of the Group by obtaining an
understanding the process of getting such figure and comparing such assumptions with external
information and information of the Group and the previous estimation of cash flows with actual results
of operation in order to assess judgment of the Management in estimation of such expected cash flows
in the future including longevity growth rate of the Group and economic and industrial sector forecast.
»» Discounted rate by estimating average cost of capital and other information.
»» Assumptions and methodology of the Management of the Group used in calculation of fair value of
vessels.
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Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises information in the
annual report, I have received such other information in the annual report that has been prepared for issuance
before the date of this auditors’ report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not and will not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility
is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise
appears to be materially misstated.
I have read other information in the annual report that has been prepared for issuance, I did not find
any material inconsistency therein which I have to report.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and
Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate
financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated and separate financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing
the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue
an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. I also :
»» Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
»» Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s internal control.
»» Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
»» Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as
a going concern.
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»» Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
»» Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the Group or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that
were of most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine
that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
D I A International Audit Company Limited

(Mrs.Suvimol Chrityakierne)
C.P.A. Thailand
Registration No.2982
February 24, 2017
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements (Baht)

ASSETS

Separate financial statements (Baht)

Note

2016

2015

2016

2015

Cash and cash equivalents

5

11,962,502

13,106,878

170,610

84,331

Trade and other receivables

6

4,603,283

4,592,628

24,758,165

19,718,736

76,523,825

78,566,907

55,865,876

58,967,494

93,089,610

96,266,413

80,794,651

78,770,561

CURRENT ASSETS

Supplies
Total current assets
NON – CURRENT ASSETS
Investment in associate

7

25,717,473

22,755,488

7,001,301

7,051,695

Investment in subsidiaries

8

-

-

131,612,327

132,559,639

Other long – term investments

9

17,043,258

16,258,835

17,043,258

16,258,835

Vessels and equipment

10

2,105,166,754

2,248,334,853

1,338,579,800

1,456,729,607

Intangible assets

11

292,291

532,524

131,427

223,369

Claim receivables

12

1,015,448

541,329

1,015,448

541,329

2,226,627

1,844,733

2,226,627

1,844,733

2,151,461,851

2,290,267,762

1,497,610,188

1,615,209,207

2,244,551,461

2,386,534,175

1,578,404,839

1,693,979,768

Other non – current assets
Total non – current assets
TOTAL ASSETS

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements (Baht)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Note

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

82,305,759

94,428,449

72,371,908

94,428,449

14

245,798,582

207,059,568

241,862,374

200,618,394

Current portion of long – term loans from financial
institutions
15

416,492,470

134,054,709

13,713,765

83,202,566

CURRENT LIABILITIES
Bank overdrafts and short – term loans from financial
institutions
13
Trade and other payables

Long – term loans classified as current liabilities

15

-

405,677,800

-

-

Current portion of financial lease liabilities

16

-

31,869

-

31,869

113,321,649

83,338,508

113,321,649

83,338,508

Short – term loans from other company

23,420,392

23,425,455

23,420,392

23,425,455

Total current liabilities

881,338,852

948,016,358

464,690,088

485,045,241

Short – term loans from related persons and parties

NON – CURRENT LIABILITIES
Long – term loans from financial institutions

15

649,898,231

578,932,266

649,898,231

578,932,266

Finance lease liabilities

16

-

-

-

-

Long – term loans from related persons and parties 4.2

11,623,035

44,144,933

11,623,035

44,144,933

Employee benefit obligations

21,416,900

19,696,772

21,416,900

19,696,772

682,938,166

642,773,971

682,938,166

642,773,971

1,564,277,018

1,590,790,329

1,147,628,254

1,127,819,212

Total non – current liabilities
TOTAL LIABILITIES

17

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)

AS AT DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements (Baht)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (Cont’d)
Note

2016

2015

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital
Authorized share capital
214,350,000 common shares, Baht 3 par value

643,050,000

643,050,000

643,050,000

643,050,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

650,700,000

650,700,000

650,700,000

650,700,000

138,245,071 common shares, Baht 3 par value

414,735,213

414,735,213

414,735,213

414,735,213

2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value

7,650,000

7,650,000

7,650,000

7,650,000

82,192,606

82,192,606

82,192,606

82,192,606

25,800,000

25,800,000

25,800,000

25,800,000

110,404,494

227,517,869

44,257,833

173,700,045

Other components of equity

(138,069,805)

(131,880,877)

(143,859,067)

(137,917,308)

Total owners of the Company

502,712,508

626,014,811

430,776,585

566,160,556

Non – controlling interests

177,561,935

169,729,035

-

-

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

680,274,443

795,743,846

430,776,585

566,160,556

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

2,244,551,461

2,386,534,175

1,578,404,839

1,693,979,768

2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value
Total authorized share capital

19

Issued and paid – up shares

Premium on share capital
Retained earnings (deficit)
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements (Baht)

Note
REVENUES
Revenue from services
23
Revenue from vessels management
Gain on exchange rate
20
Other income
Total revenues
EXPENSES
Cost of services
Administrative expenses
Total expenses
Profit (loss) from operation
Share of profit from investment in associated company
Profit (loss) before finance costs and income tax
Finance costs
Loss before income tax

2016

2015

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

327,905,993
20,707,130
1,805,296
6,191,008
356,609,427

382,270,159
14,995,046
33,326,621
5,026,704
435,618,530

223,631,113
24,584,553
2,182,988
7,699,143
258,097,797

274,313,319
18,716,787
31,458,675
6,066,749
330,555,530

(360,538,140)
(59,089,686)
(419,627,826)
(63,018,399)
4,588,986
(58,429,413)
(49,768,700)
(108,198,113)

(359,766,947)
(59,406,544)
(419,173,491)
16,445,039
2,509,024
18,954,063
(41,300,845)
(22,346,782)

(293,847,237)
(58,353,451)
(352,200,688)
(94,102,891)
(94,102,891)
(35,339,321)
(129,442,212)

(294,620,664)
(58,560,539)
(353,181,203)
(22,625,673)
(22,625,673)
(28,686,215)
(51,311,888)

Income tax
Loss for the year
Other comprehensive income
Exchange difference on translation of functional
currency to present in financial statements

(108,198,113)

(22,346,782)

(129,442,212)

(51,311,888)

(7,271,290)

69,592,879

(5,941,759)

50,582,819

Total comprehensive income (expense)
for the year

(115,469,403)

47,246,097

(135,383,971)

(729,069)

(117,113,375)
8,915,262
(108,198,113)

(35,820,744)
13,473,961
(22,346,782)

(129,442,212)
(129,442,212)

(51,311,888)
(51,311,888)

(123,302,303)
7,832,900
(115,469,403)

19,478,607
27,767,490
47,246,097

(135,383,971)
(135,383,971)

(729,069)
(729,069)

(0.8500)

(0.2600)

(0.9400)

(0.3800)

Profit (loss) attributable to :
Owners of the company
Non – controlling interests
Loss for the year
Total comprehensive income (expense) attributable to :
Owners of the company
Non – controlling interests
Total comprehensive income (expense) for the year
Loss per share
Basic earnings (loss) per share
(Owners of the company)
22

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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-

414,735,213

-

414,735,213

Total comprehensive income
(expense) for the year

Balance as at December 31,
2015

Total comprehensive income (expense) for the year

Balance as at December 31,
2016
7,650,000

-

7,650,000

-

7,650,000

82,192,606

-

82,192,606

-

82,192,606

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

414,735,213

Balance as at December 31,
2014

of equity

25,800,000

-

25,800,000

-

25,800,000

110,404,494

(117,113,375)

227,517,869

(35,820,744)

263,338,613

626,014,811

19,478,606

606,536,205

the parent

holders of

(138,069,805)

502,712,508

795,743,846

47,246,096

748,497,750

Total

177,561,935

680,274,443

7,832,900 (115,469,403)

169,729,035

27,767,490

141,961,545

interests

Total equity Non – controlling

(6,188,928) (123,302,303)

(131,880,877)

55,299,350

(187,180,227)

financial statements

Premium on Legal reserve Unappropriated Differences on translating

Retained earnings (deficit)

Other components

Consolidated financial statements (Baht)

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

Equity holders of the parent

Ordinary shares Preferred shares share capital

share capital

Paid – up

JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

414,735,213

-

414,735,213

-

414,735,213

7,650,000

-

7,650,000

-

7,650,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance as at December 31, 2016

Total comprehensive income (expense)
for the year

Balance as at December 31, 2015

Total comprehensive income (expense)
for the year

Balance as at December 31, 2014

82,192,606

-

82,192,606

-

82,192,606

share capital

Premium on

25,800,000

-

25,800,000

-

25,800,000

legal reserve

Appropriated for

44,257,833

(129,442,212)

173,700,045

(51,311,888)

225,011,933

Unappropriated

Retained earnings (deficit)

Separate financial statements (Baht)

(143,859,067)

(5,941,759)

(137,917,308)

50,582,819

(188,500,127)

financial statements

Differences on translating

of equity

Other components

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Total

430,776,585

(135,383,971)

566,160,556

(729,069)

566,889,625

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (CONTINUED)

Preferred shares

share capital

Paid – up

Ordinary shares

JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

(108,198,113)

(22,346,782)

(129,442,212)

(51,311,888)

128,122,989

123,340,297

100,230,508

96,497,864

34,059,515

24,907,017

28,903,509

24,907,017

Amortized computer software

233,015

278,439

89,042

139,868

Gain on disposal of equipment

(45,197)

(233,644)

(45,197)

(233,644)

Gain on write – off of assets

7

129

7

129

Employee benefit provisions

1,734,744

2,208,124

1,734,744

2,208,124

Share of (profit) loss on investments in associates by equity method

(4,588,986)

(2,509,024)

-

-

Unrealized (gain) loss on exchange rate

(4,479,421)

(14,975,131)

(4,146,597)

(14,971,884)

1,488

141,599

1,488

(348)

49,768,700

41,300,845

35,339,321

28,686,215

(1,682)

(1,923)

(332)

(380)

(130,422)

(123,075)

(1,639,907)

(1,164,664)

96,476,637

151,986,871

31,024,374

84,756,409

23,732

3,176,660

(5,009,026)

12,872,898

Supplies

2,043,082

1,797,373

3,101,618

2,651,414

Claim receivables

(474,119)

(512,327)

(474,119)

(512,326)

6,232

(83,756)

6,218

(83,756)

1,598,927

4,377,950

(2,375,309)

14,928,230

30,395,914

13,159,539

32,915,512

27,787,340

-

17,385,670.00

-

(2,269,759)

Increase (Decrease) in operating liabilities

30,395,914

30,545,209

32,915,512

25,517,581

Cash generated (paid) from operation

128,471,478

186,910,030

61,564,577

125,202,220

Interest paid

(40,173,238)

(35,975,428)

(26,846,740)

(24,522,762)

(379,674)

(346,245)

(379,661)

(346,229)

87,918,566

150,588,357

34,338,176

100,333,229

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Loss before income tax
Adjustment to reconcile net profit to net cash receipt
(disbursement) from operating activities
Depreciation
Amortization of dry – dock expenses

Unrealized gain on exchange rate (deposit)
Interest expenses
Interest income
Dividend income
Profit from operating before changes in assets and liabilities
Decrease (Increase) in operating assets
Trade accounts receivable

Other non – current assets
(Increase) Decrease in operating assets
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade accounts payable
Advance received for vessels management

Income tax paid
Net cash provided by (used in) from operating activities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements (Baht)

2016

2015

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investment in other company

(900,000.00)

-

(900,000)

-

44,859

233,645

44,859

233,645

(35,706,701)

(22,431,187)

(21,523,088)

(22,418,788)

1,681

1,977

335

380

1,628,250

1,128,250

1,628,250

1,128,250

(34,931,911)

(21,067,315)

(20,749,644)

(21,056,513)

Increase (decrease) in bank overdrafts and
short – term loans from financial institutions

13,589,692

308,935

3,608,211

308,935

Proceeds from short – term loans from related
person and parties

45,511,900

25,024,688

45,511,900

25,024,688

Payments for short – term loans from related
person and parties

(14,974,000)

(21,524,688)

(14,974,000)

(21,524,688)

Payments for long – term loans from financial
institutions

(68,596,870)

(94,905,640)

(16,391,398)

(47,222,632)

Payments for long – term loans from related
persons

(32,586,728)

(15,134,388)

(32,586,728)

(15,134,388)

(32,313)

(1,562,889)

(32,313)

(1,562,889)

(57,088,319)

(107,793,982)

(14,864,328)

(60,110,974)

2,958,776

(19,664,622)

1,363,563

(19,159,817)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(1,142,888)

2,062,438

87,767

5,925

Cash and cash equivalents, as at January 1

13,106,878

11,186,039

84,331

78,058

(1,488)

(141,599)

(1,488)

348

11,962,502

13,106,878

170,610

84,331

Proceeds from sale of equipment
Payments for acquisition of vessels and equipment
Interest income
Dividend income
Net cash provided by (used in) investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Payments for finance lease liabilities
Net cash provided by (used in) financing activities
Increase (Decrease) in exchange differences on translating
on financial statements

Adjustment effect of exchange rate
Cash and cash equivalents, as at December 31

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

1. GENERAL INFORMATION
Registration : The Company was incorporated as a public limited company under Thai law and operates in Thailand.
The Company was listed in the Stock of Exchange of Thailand. Registration No.010753001613.
(formerly No.Bor Mor Jor 235) Its major shareholders are Phenjati’s Group on December 29,1989
(owned 31%) and are Pranbunhom’s Group (owned 27%)
Location :

The registered office of the Company is located at 153 Mano Tower, Soi Sukumvit 39,
Sukumvit Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.

Type of
business :

The Company’s main business is marine transportation.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION
2.1 Preparation of Financial Statements
The financial statements have been prepared in conformity with the Financial Reporting Standards, enunciated under the Accounting
Professions Act B.E. 2547 and presented in accordance with the notification of Department of Business Development, the Ministry
of Commerce dated September 28, 2011 regarding the condensed form should be included in the financial statements B.E.
2554 and the regulation of the Securities and Exchange Commission regarding the preparation and presentation of the financial
reporting under the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except as transaction disclosed in related
accounting policy.
2.2 Financial reporting standards that became effective in the current year
The Company and its subsidiaries have not adopted the revised financial reporting standards that have been issued but are
not yet effective. The revised financial reporting standards will become effective for annual financial periods beginning on or
after January 1, 2016 as following :
Contents
Accounting Standards

104

TAS 1 (Revised 2015)

Presentation of Financial Statements

TAS 2 (Revised 2015)

Inventories

TAS 7 (Revised 2015)

Statement of Cash Flows

TAS 8 (Revised 2015)

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (Revised 2015)

Events After the Reporting Period

TAS 11 (Revised 2015)

Construction Contracts

TAS 12 (Revised 2015)

Income Taxes

TAS 16 (Revised 2015)

Property, Plant and Equipment

TAS 17 (Revised 2015)

Leases

TAS 18 (Revised 2015)

Revenue

TAS 19 (Revised 2015)

Employee Benefits

TAS 20 (Revised 2015)

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

TAS 21 (Revised 2015)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (Revised 2015)

Borrowing Costs

TAS 24 (Revised 2015)

Related Party Disclosures

TAS 26 (Revised 2015)

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (Revised 2015)

Separate Financial Statements

TAS 28 (Revised 2015)

Investments in Associates and Joint Venture

TAS 29 (Revised 2015)

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics

TAS 33 (Revised 2015)

Earnings per Share

TAS 34 (Revised 2015)

Interim Financial Reporting

TAS 36 (Revised 2015)

Impairment of Assets

TAS 37 (Revised 2015)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (Revised 2015)

Intangible Assets

TAS 40 (Revised 2015)

Investment Property

TAS 41

Agriculture

Financial Reporting Standards
TFRS 2 (Revised 2015)

Share – Based Payments

TFRS 3 (Revised 2015)

Business Combinations

TFRS 4 (Revised 2015)

Insurance Contracts

TFRS 5 (Revised 2015)

Non – current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (Revised 2015)

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

TFRS 8 (Revised 2015)

Operating Segments

TFRS 10 (Revised 2015)

Consolidated Financial Statements

TFRS 11 (Revised 2015)

Joint Arrangements

TFRS 12 (Revised 2015)

Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 (Revised 2015)

Fair Value Measurement

Standing Interpretations Committee
TSIC 10 (Revised 2015)

Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (Revised 2015)

Operating Leases – Incentives

TSIC 25 (Revised 2015)

Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

TSIC 27 (Revised 2015)

Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

TSIC 29 (Revised 2015)

Service Concession Arrangements : Disclosures

TSIC 31 (Revised 2015)

Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services

TSIC 32 (Revised 2015)

Intangible Assets – Web Site Costs
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
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Financial Reporting Interpretations
Committee
TFRIC 1 (Revised 2015)

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

TFRIC 4 (Revised 2015)

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

TFRIC 5 (Revised 2015)

Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental
Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (Revised 2015)

Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2015)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TFRIC 10 (Revised 2015)

Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (Revised 2015)

Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (Revised 2015)

Customer Loyalty Programmers

TFRIC 14 (Revised 2015)

The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction for TAS 19 (Revised 2015) Employee Benefits

TFRIC 15 (Revised 2015)

Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (Revised 2015)

Distributions of Non – cash Assets to Owners

TFRIC 18 (Revised 2015)

Transfers of Assets from Customers

TFRIC 20 (Revised 2015)

Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

TFRIC 21

Levies

During the year, the Company and subsidiaries have adopted the revised and new financial reporting standards and accounting
guidance issued by the Federation of Accounting Professions. From aforementioned adoption, these financial reporting standards
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed
towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The
adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the financial statements of the Company.
2.3 Financial Reporting Standards issued and revised which will be effective in the future
The Federation of Accounting Professions has issued the Notifications regarding Thai Financial Reporting Standards (TFRSs),
which are effective for the financial statements for the periods beginning on or after January 1, 2017 onwards, as follows :
Contents
Accounting Standards
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TAS 1 (Revised 2016)

Presentation of Financial Statements

TAS 2 (Revised 2016)

Inventories

TAS 7 (Revised 2016)

Statement of Cash Flows

TAS 8 (Revised 2016)

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

TAS 10 (Revised 2016)

Events after the Reporting Period

TAS 11 (Revised 2016)

Construction Contracts

TAS 12 (Revised 2016)

Income taxes
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TAS 16 (Revised 2016)

Property, Plant and Equipment

TAS 17 (Revised 2016)

Leases

TAS 18 (Revised 2016)

Revenue

TAS 19 (Revised 2016)

Employee Benefits

TAS 20 (Revised 2016)

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

TAS 21 (Revised 2016)

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

TAS 23 (Revised 2016)

Borrowing Costs

TAS 24 (Revised 2016)

Related Party Disclosures

TAS 26 (Revised 2016)

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

TAS 27 (Revised 2016)

Separate Financial Statements

TAS 28 (Revised 2016)

Investment in Associates and Joint Ventures

TAS 29 (Revised 2016)

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TAS 33 (Revised 2016)

Earnings Per Share

TAS 34 (Revised 2016)

Interim Financial Reporting

TAS 36 (Revised 2016)

Impairment of Assets

TAS 37 (Revised 2016)

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

TAS 38 (Revised 2016)

Intangible Assets

TAS 40 (Revised 2016)

Investment Property

TAS 41 (Revised 2016)

Agriculture

TAS 104 (Revised 2016)

Accounting for Troubled Debt Restructuring

TAS 105 (Revised 2016)

Accounting for Investments in Debt and Equity Securities

TAS 107 (Revised 2016)

Financial Instruments Disclosure and Presentation

TFRS 2 (Revised 2016)

Share – Based Payments

TFRS 3 (Revised 2016)

Business Combinations

TFRS 4 (Revised 2016)

Insurance Contracts

TFRS 5 (Revised 2016)

Non – current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 6 (Revised 2016)

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

TFRS 8 (Revised 2016)

Operating Segments

TFRS 10 (Revised 2016)

Consolidated Financial Statements

TFRS 11 (Revised 2016)

Joint Arrangements

TFRS 12 (Revised 2016)

Disclosure of Interests in Other Entities

TFRS 13 (Revised 2016)

Fair Value Measurement
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Standing Interpretations Committee
TSIC 10 (Revised 2016)

Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities

TSIC 15 (Revised 2016)

Operating Leases – Incentives

TSIC 25 (Revised 2016)

Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

TSIC 27 (Revised 2016)

Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease

TSIC 29 (Revised 2016)

Service Concession Arrangements : Disclosures

TSIC 31 (Revised 2016)

Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services

TSIC 32 (Revised 2016)

Intangible Assets – Web Site Costs

TFRIC 1 (Revised 2016)

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

TFRIC 4 (Revised 2016)

Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

TFRIC 5 (Revised 2016)

Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental
Rehabilitation Funds

TFRIC 7 (Revised 2016)

Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2015)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

TFRIC 10 (Revised 2016)

Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 (Revised 2016)

Service Concession Arrangements

TFRIC 13 (Revised 2016)

Customer Loyalty Programmers

TFRIC 14 (Revised 2016)

The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their
Interaction for TAS 19 (Revised 2015) Employee Benefits

TFRIC 15 (Revised 2016)

Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 17 (Revised 2016)

Distributions of Non – cash Assets to Owners

TFRIC 18 (Revised 2016)

Transfers of Assets from Customers

TFRIC 20 (Revised 2016)

Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

TFRIC 21 (Revised 2016)

Levies

The Company and subsidiaries still have not a plan to adopt such financial reporting standards early application and expected
that they will have no material impacts on the financial statements in the year in which they are applied.
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2.4 The consolidated financial statements have been prepared by including the financial statements of Jutha Maritime
Public Company Limited and subsidiaries which has shareholding in subsidiaries as follows :
Percentage of Holding

Type of business

Relationship

Jutha Phakakrong Shipping Company
Private Limited

100

International marine
transportation

Shareholders’

Thaiden Maritime Company Limited

51

Marine transportation

Shareholders’

Subsidiaries are entities controlled by the Company. The Company controls an entity when it is exposed to, or has rights
to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the
entity. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on which
control commences until the date on which control ceases.
Loss of control
When the company loses control over a subsidiary, it derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary, and any related
non – controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest
retained in the former subsidiary is measured at fair value when contril is lost.
2.5 Transaction with related companies
Inter – company transactions have been eliminated in the consolidated financial statements.
2.6 These consolidated financial statements have been presented the consolidated financial position and results of
operations of Jutha Maritime Public Company Limited and subsidiaries. The usefulness of transaction of consolidated financial
statements for other purposes may be limited due to the difference of those consolidated companies.
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY
3.1 Revenues and expenses recognition
Service income consists of hire charter from Time charter and Freight income from Voyage charter.
Hire income from Time charter and related expenses are recognized on an accrual basis. Freight charges of each voyage are
recognized as revenues at the completion of the voyage.
Other income and expenses are recognized on accrual basis.
3.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents included cash on hand and savings deposit, current account and fixed deposit at banks which
the maturity is less than three months without obligations.
3.3 Trade and other receivables
Trade and other receivables are stated at the rights to receive amount/invoice amount less allowance for doubtful account.
The Company and subsidiaries provide the allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection loss that will
be incurred in the collection from receivable. The estimated loss is based on historical collection experiences, and a review
of the current financial position of each receivable. Bad debt incurred will be recognized as part of selling and administrative
expenses in statements of comprehensive income.
3.4 Supplies
Supplies comprise fuel and lubricant, materials and supplies of vessels are stated at lower of cost on a first – in (FIFO) basis
or net realizable value.
3.5 Investment in subsidiary
Investment in subsidiary in the separate financial statements are stated at cost less provision for impairment (if any).
3.6 Investment in associate
Investment in associate is reported by using the equity method in the consolidated financial statements and using the cost
method in the separate financial statements.
3.7 Vessels and equipment
Vessels and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated by the straight – line
method over their estimated useful lives of assets. Depreciation for vessels and vehicle is calculated netof residual value. Useful
lives of vessels and equipment are as follows :-

110

Vessels

15 – 30 years

Dry – dock and special survey expenses

2 – 3 years

Vessel equipment

5 years

Equipment and office equipment

5 years

Vehicles

5 – 10 years
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Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its
recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of the anticipated discounted cash flows from the continuing
use of the asset and the amount obtainable from the sale of the asset less any costs of disposal.
Major repair and maintenance costs are an expenditure incurred during inspections and major repairs of the vessels. Major
repair and maintenance costs are recognized in the carrying amount of other assets and are amortized over the period until
the next scheduled dry – docking, up to a maximum of 2 – 3 years. When significant specific dry – docking costs are incurred
prior to the expiry of the amortization periods, the remaining costs of the previous dry – docking are written off immediately.
Interest costs on borrowings to finance the construction vessels and equipment are capitalized as part of cost of the asset,
during the period of time required to complete and prepare the property for its intended use. The borrowing costs include
interest on long – term borrowing net of amortization of related deferred financial cost.
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in operating
profit.
3.8 Deferred financial fees
Financial expenses related to borrowings that are typically incurred on or before signing facility agreements and before
actual draw down of the loans are recorded as deferred financial fees and amortized using the effective interest rate method
over the term of the loans.
3.9 Impairment of assets
Assets are considered as being impaired whenever events or changes indicated that the carrying amount of such assets
exceeds their net recoverable value (net selling price of the assets under current operation or its utilization value whichever is
higher). This impairment loss is estimated for each item or each generating cash flows unit of assets, whenever is practical. In
the event that the carrying amount of an asset exceeds its net recoverable value, the Company will recognize an impairment
loss in the statements of comprehensive income.
The Company will reverse the impairment loss whenever there is an indication the underlying asset are no longer impaired
or the impairment is declinings.
3.10 Provident Fund
The Company has established provident fund under the defined contribution plan. The fund’s assets are separated entitles
which are administered by the external fund manager. The Company and employees made contribution into such provident fund.
The Company’s contribution payments to the provident fund were recorded as expenses in the statements of comprehensive
income in the period in which they are incurred.
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3.11 Translation of foreign currency financial statements
The main change of this accounting standard is to provide guidance of reporting currency in form of the currency of the
primary economic environment in which the entity operates. Therefore, the entity is required to determine its functional currency
and translate currency used for foreign operations and report the effects of such translation.
The Group operates in a USD environment, with purchases and sales predominantly quoted and settled in USD. Accordingly,
the management determines that USD is the functional currency of Group’s vessel operating entities whilst Thai Baht is the
presentation currency of the Group.
TAS 21 (revised 2009) requires all transactions to be initially recorded in the functional currency, USD. All transactions that are
not denominated in USD are foreign currency transactions; exchange differences arising on translation generally are recognized in
profit or loss. Exchange differences arising from translation of functional currency to presentation currency are recognized in other
comprehensive income, other components of shareholders’ equity. In general, when the Thai Baht presentation currency appreciates
against the USD functional currency, the carrying amount of assets, liabilities and the exchange differences on translation
of financial statements in equity is likely to reduce. Conversely, when the Thai Baht depreciates against the USD, the carrying
amount of assets, liabilities and the exchange differences on translation of financial statements in equity is likely to increase.
3.12 Transaction in foreign currencies
Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates ruling on the transactions dates. Foreign currency
denominated in the statements of financial position items are translated into Thai Baht at the exchange rates ruling on that date.
The Company has a policy to hedge the exposure relating to trade accounts payables which are denominated in foreign currencies
by entering into forward contract with bank. The differences between the forward rate and the spot rate at the date of the forward
contract is recognised as exchange gain or losses.
Gain or loss on exchange rate is taken into income or expenses as incurred.
3.13 Finance leases
A finance lease is a lease that transfers substantial risks and rewards of ownership of an asset to the company and its subsidiaries.
Properties and equipment on finance leases shall be allocated as assets with the minimum value of the financial lease which shall
be calculated from fair market value or the present value of the asset and deducted by accumulated depreciation and impairment
losses. The rental payable by the lessee shall be divided into finance lease expense and the repayment of the capital lease. In order
to fix the interest rate for accrued liability in each installment, finance lease expense would be directly recorded in the statement
of comprehensive income. The value of the asset on financial lease shall be depreciated over the minimum term which could be
the life of the asset or the lease term.
3.14 Operating leases
Expenses under operating lease shall be recorded in the statement of comprehensive income using straight – line method over
the lease term. The potential rental payable is recognized in the statement of comprehensive income in the accounting period that
it is incurred.
3.15 Financial Instruments
Financial assets presented in statements of financial position comprise cash and cash equivalent, trade and other receivables,
related parties receivable, pledged bank deposits, accrued income, bank overdrafts and short – term loans from financial institution,
trade and other payables, related parties payable, long – term loans and finance leases liabilities. The accounting policies for the
recognition and measurement of each transaction have been separately disclosed in the related items.
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3.16 Income tax expenses and deferred tax
Income tax expenses for the accounting period comprises current tax and deferred tax.
3.16.1 Current tax
The Company and subsidiaries recorded income tax to be paid in each year as expenses in the that period and calculated
income tax in conditions as prescribed by the Revenue Code.
3.16.2 Deferred tax
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they adjust,
using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all
deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit
will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent
that tax asset it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred to be utilized.
Deferred tax is recognized directly to shareholders’ equity, except to the extent that it relates to items
recognized in other comprehensive income or directly in equity.
3.17 Basic earnings per share
Earnings per share as presented in the statements of comprehensive income is the basic earnings per share which is determined
by dividing the net profit for the year by the weighted average number of common shares issued and paid – up during the period.
Diluted earning per share for the year was not preseuted since the Company has not potential ordinary shares.
3.18 Accounting Estimates
The preparation of financial statements in conformity with the Financial Reporting Standards require management to make
estimates for certain accounting transactions, affecting amounts reported in the financial statements and notes related thereto.
Subsequent actual results may differ from estimates, result accounting adjustment in the next period. Significant accounting estimates
are allowance for doubtful accounts, depreciation, allowance for devaluation of goods and provision for impairment of assets. Other
estimates are further described in the corresponding disclosures.
3.19 Provisions
The Company and subsidiaries recognize a provision when an entity has a present legal or constructive obligation as a result
of a past event. It is probable that an outflow of economic benefits resources will be required to settle the obligation and reliable
estimate can be made of the amount of the obligation. If some or all the expenditure is required to settle a provision, is expected
to be reimbursed when it is virtually certain that reimbursement will be received if the Company settles the obligation. The amount
revognized should not exceed the amount of the provision.
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3.20 Employees benefits
The Company provide for post employment benefits, payable to employees under the Thai Labor Law.The present value of
employee benefit liabilities recognized in the statements of financial position is estimated on an actuarial basis using Projected Unit
Credit Method. The calculation was made by utilizing various assumptions about future events. The Company is responsible for the
selection of appropriate assumptions. The assumptions used in determining the net period cost for employee benefits include the
discount rate, the rate of salary increment, and employee turnover. Any changes in these assumptions will impact the net periodic
cost recorded for employee benefits. On an annual basis, the Company determine the appropriate discount rate, which represents
the interest rate that should be used to determine the present value of future cash flows currently expected to be required to
settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company consider the market yield based on Thai
government bonds with currency and term similar to the estimated term of benefit obligation. Liabilities obligation incurred before
2011 are recognized as expenses immediately.
Actuarial gains and losses for post – employment benefits plan will be immediately realized in other comprehensive income.
Post – employment benefits liabilities consist of present value of benefit obligations plan less previousely unrealized cost of services.
3.21 Transactions with related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are
under common control with,the company
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives them significant
influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the company and close members of
the family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties.
3.22 Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with the Financial Reporting Standards at times requires management to make
subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported
amounts and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows :
Leases
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to
use judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into
consideration terms and conditions of the arrangement.
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and estimates based upon,
among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
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Vessels and equipment
In determining depreciation of vessels and equipment and intangible assets, the management is required to make estimates of
the useful lives and residual values of the Company’s vessels and equipment and intangible assets and to review estimate useful
lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review vessels and equipment for impairment on a periodical basis and record
impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements
regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Post – employment benefits under defined benefit plans
This madee obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination based
on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
3.23 Measurement of fair values
A number of the Company and subsidiaries’ accounting policies and disclosures require the measurement offair values, for both
financial and non – financial assets and liabilities.
The Company and subsidiaries have an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation term that has overall responsibility for overseeing all significant fair valuemeasurements, including level 3 fair
values, and reports directly to CFO.
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third party information, such
as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the valuation term assesses the evidence obtained from
the third parties to support the conclusion that such valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value
hierarchy in which such valuation should be classified. Significant valuation issues are reported to the Company and subsidiaries
Audit Committee.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and subsidiaries use market observable date as fair as
possible. Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation
techniques as follows :
• Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
• Level 2 : inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liabilities, either directly (i.e.
as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
• Level 3 : inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).
If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorized in different levels of the fair value
hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirely in the same level of the fair value hierarchy as the lowest
level input that is significant to the entire measurement.
The Company and subsidiaries recognized transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period
during which the change has occurred.
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4. TRANSACTIONS WITH RELATED PERSON AND PARTIES
The Group of company has certain transactions with their related parties, a portion of assets, liabilities, revenues and expenses
arose from transactions with related persons and parties.
4.1 The relationship and pricing policies
The relationship and pricing policies among the Company, subsidiaries, associate and related persons and parties are as follows :
Relationship
Subsidiaries :
Jutha Phakakrong Shipping Pte Ltd.

100% Shareholding

Thaiden Maritime Co., Ltd.

51% Shareholding

Associate :
J. Shipping Service Co., Ltd.

33.33% Shareholding and Directorship

Related parties
TMN Co., Ltd.

3.04% Shareholding

Mano Co., Ltd.

Directorship

Nordana Line A/S

Shareholder of Subsidiary Thaiden Maritime Co., Ltd. held at 49%

Related persons :
Rear Admiral Chano Phenjati

Director and Shareholder

Mr.Chanet Phenjati

Director and Shareholder

Mrs.Pariyanat Phenjati (Yung)

Shareholder
Pricing policy

Income from management
Cost of services

At the prices applicable to other counter – party.

Utilities expenses

At agreed price in contract.

Loans
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4.2 Balances of transactions among the company with subsidiary, associate, related person and parties
Balances of transactions among the Company with subsidiary, associate, related persons and parties as at December 31,
2016 and 2015 are as follows :
Consolidated financial statements (Baht)

2016

Separate financial statements (Baht)

2015

2016

2015

Other receivables
Subsidiary

-

-

20,759,163

15,171,738

728,134

727,969

728,134

727,969

12,398,051

13,637,480

12,398,051

13,637,480

11,080,850

8,720,923

11,080,850

8,720,923

118,069

-

118,069

-

Beginning balance of the year

9,954,432

5,475,052

9,954,432

5,475,052

Add Increase during the year

300,000

15,700,000

300,000

15,700,000

-

(11,200,000)

-

(11,200,000)

60,214

(870,661)

60,214

(870,661)

(63,797)

850,041

(63,797)

850,041

10,250,849

9,954,432

10,250,849

9,954,432

Deposit
Related parties
Trade accounts payable
Associate
Other payables
Related parties
Subsidiary
Short – term loans
Associate (interest at the rates of 2.25% per annum)

Less Decrease during the year
Exchange rate difference
Exchange difference on translating
financial statement
Ending balance of the year
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Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

Beginning balance of the year

73,384,076

74,381,073

73,384,076

74,381,073

Add Increase during the year

44,819,000

9,324,688

44,819,000

9,324,688

(14,974,000)

(10,324,688)

(14,974,000)

(10,324,688)

(606,804)

(6,946,024)

(606,804)

(6,946,024)

448,528

6,949,027

448,528

6,949,027

103,070,800

73,384,076

103,070,800

73,384,076

113,321,649

83,338,508

113,321,649

83,338,508

397,748

171,233

397,748

171,233

Related parties

1,892,695

4,646,919

1,892,695

4,646,919

Related persons

24,596,400

23,663,757

24,596,400

23,663,757

26,886,843

28,481,909

26,886,843

28,481,909

363,591

1,008,322

363,591

1,008,322

44,144,933

55,326,339

44,144,933

55,326,339

(32,586,728)

(15,073,129)

(32,586,728)

(15,073,129)

64,830

3,891,723

64,830

3,891,723

11,623,035

44,144,933

11,623,035

44,144,933

Related persons (interest at the rate of 3% per annum)

Less Decrease during the year
Repayments
Exchange rate difference
Exchange difference on translating
financial statements
Ending balance of the year
Total
Accrued interest expenses
Associate

Total
Advance received
Related party
Long-term loans
Beginning balance of the year
Less Decrease during the year
Repayments
Exchange difference on translating
financial statements
Ending balance of the year
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4.3 Revenues and expenses
Revenues and expenses transactions with the Company and subsidiary, associate, related persons and parties for the years
ended December 31, 2016 and 2015 are as follows :
Consolidated financial statements (Baht)

2016

Separate financial statements (Baht)

2015

2016

2015

Income form Service
Related parties

104,274,880

107,956,841

-

-

-

-

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

3,877,422

3,721,741

7,754,844

7,443,482

-

-

1,509,485

1,041,589

4,122,920

4,187,613

4,122,920

4,187,613

Associate

227,049

174,753

227,049

174,753

Related parties

628,165

683,105

628,165

683,105

Related persons

2,479,380

2,246,676

2,479,380

2,246,676

3,334,594

3,104,534

3,334,594

3,104,534

21,188,400

20,532,000

21,188,400

20,532,000

Income form management
Subsidiary
Related parties
Total
Dividend
Associate
Administrative expenses
Related parties
Finance costs

Total
Directors’ remuneration and
management benefit expenses
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5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Consolidated financial statements (Baht)

2016
Cash

Total

2015

2016

2015

20,096

20,092

20,096

20,092

-

302,792

-

-

11,942,406

12,783,994

150,514

64,239

11,962,502

13,106,878

170,610

84,331

Current accounts
Savings deposit

Separate financial statements (Baht)

6. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
6.1 Trade accounts receivable consist of :
Outstanding balance of trade accounts receivable aged on the basis of payments due as follow :
Consolidated financial statements (Baht)

Trade accounts receivable
Total

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

As at December 31, 2016 and 2015, the Company has outstanding trade accounts receivable classified by age
bands as follows :
Trade accounts receivable separated by age bands
Undue

2,139,424

3,154,618

2,139,424

3,152,956

– Less than 3 months

214,984

108,365

214,984

108,365

– Over 3 months to 6 months

135,532

534,458

135,532

534,458

– Over 6 months to 12 months

232,900

72,177

232,900

72,177

– Over 12 months

712,324

888

710,673

888

3,435,164

3,870,506

3,433,513

3,868,844

-

-

20,759,163

15,171,738

Unexpired vessels expense

160,151

331,958

160,151

288,032

Advance to vessels worker

372,371

204,002

372,371

204,002

Others

635,597

186,162

32,967

186,120

1,168,119

722,122

21,324,652

15,849,892

4,603,283

4,592,628

24,758,165

19,718,736

Overdue

Total
6.2 Other receivables
Advance – related companies

Total
Total trade and other receivables
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7. INVESTMENT IN ASSOCIATE
Paid – up Percentage
share capital
of
Company’s name
J. Shipping
Service Co., Ltd.

Type of business
Stevedoring, ship
and repair and
agents.

(Million Baht) holdings (%)

15

33

Consolidated financial
statements (Baht)

Separate financial
statements (Baht)

2016

2015

2016

25,717,473

22,755,488

7,001,301

2015

7,051,695

In separate financial statements, change in cost of investment in associate held by subsidiary derived from exchange difference
on translation of functional currency to present in financial statements.
8. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
Investments in subsidiaries presented in separate financial statements are detailed as following :
Company’s

Type of

Paid – up
capital

name

business

(Million Baht)

Jutha Phakakrong
Shipping Private

International marine
transportation
9

Thaiden Maritime

Marine

Company Limited

transportation

Holdings
(%)

Consolidated financial
statements (Baht)
2016

Separate financial
statements (Baht)

2015

2016

100

-

-

51

-

-

114,749,900 114,749,900

-

-

123,613,750 123,613,750

Less Allowance for impairment of investments

-

-

Net

-

-

-

-

16,862,427

-

-

131,612,327 132,559,639

225

Exchange difference on translating financial statements
Total

8,863,850

2015

(8,863,850)

8,863,850

(8,863,850)

114,749,900 114,749,900
17,809,739

In separate financial statements, the change in cost of investment in subsidiary in from the exchange difference on translation of
functional currency to presentation currency.
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9. OTHER LONG – TERM INVESTMENTS
Consolidated and Separate financial statements
Company’s

Type of

Paid – up
capital

name

business

(Million Baht)

TMN Co., Ltd.

Petroleum
Transport business

500

Mitsubishi Logistic

Logistic

2016=24

(Thailand) Co., Ltd. business

2015=12

Exchange difference on translating financial statements
Total

Holdings
(%)

Consolidated financial
statements (Baht)

Separate financial
statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

3.04

15,195,645

15,195,645

15,195,645

15,195,645

7.50

1,800,000

900,000

1,800,000

900,000

47,613

163,190

47,613

163,190

17,043,258

16,258,835

17,043,258

16,258,835

In the consdidated and separate financial statements, the change in cost of long – term investment derived from exchange difference on translation of functional currency to present in financial statements.
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10. VESSELS AND EQUIPMENT
Consolidated financial statements
Baht
Equipment and
Vessel
office equipment equipment

Vessels

Major repair and
maintenance costs

Vehicle

Total

Assets – cost :As at December 31, 2014 3,055,967,065

5,610,374

30,059,350

18,086,523

283,982,091

3,393,705,403

Acquisition

-

121,658

775,717

-

21,533,813

22,431,188

Disposals / write off

-

(154,399)

(4,214,648)

(573,000)

-

(4,942,047)

289,771,279

526,089

2,796,804

1,671,024

28,750,083

323,515,279

As at December 31, 2015 3,345,738,344

6,103,722

29,417,223

19,184,547

334,265,987

3,734,709,823

Translation adjustment
Acquisition

-

39,633

1,859,593

-

35,939,125

37,838,351

Disposals / write off

-

(79,930)

-

(550,000)

-

(629,930)

(23,909,654)

(53,144)

(176,737)

(131,025)

(2,803,878)

(27,074,438)

As at December 31, 2016 3,321,828,690

6,010,281

31,100,079

18,503,522

367,401,234

3,744,843,806

Translation adjustment

Less Accumulated depreciation :As at December 31, 2014 (929,616,694)
Depreciation for the year (125,287,784)
Depreciation on
disposals/write – off
Translation adjustment

Depreciation on
disposals/ write – off
Translation adjustment

(256,689,909) (1,218,539,020)

(381,918)

(1,771,156)

(689,307)

(23,573,410)

(151,703,575)

-

154,389

4,214,529

572,999

-

4,941,917

(90,846,654)

(383,772)

(1,551,038)

(1,080,540)

(27,212,288)

(121,074,292)

As at December 31, 2015 (1,145,751,132)
Depreciation for the year

(5,145,490) (16,218,127) (10,868,800)

(5,756,791) (15,325,792) (12,065,648)

(307,475,607) (1,486,374,970)

(125,287,784)

(154,015)

(1,905,659)

(689,307)

(32,620,591)

(160,657,356)

-

79,923

-

549,999

-

629,922

6,403,481

31,986

38,493

(8,163)

259,555

6,725,352

As at December 31, 2016 (1,264,635,435)

(5,798,897) (17,192,958) (12,213,119)

(339,836,643) (1,639,677,052)

Net book value
As at December 31, 2016 2,057,193,255

211,384

13,907,121

6,290,403

27,564,591

2,105,166,754

As at December 31, 2015 2,199,987,212

346,931

14,091,431

7,118,899

26,790,380

2,248,334,853

Before translation after translation
Depreciation for the year ended December 31, 2016

160,657,356

162,182,504

Depreciation for the year ended December 31, 2015

151,703,575

148,247,313
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10. VESSELS AND EQUIPMENT
Separate financial statements
Baht
Equipment and
Vessel
office equipment equipment

Vessels

Major repair and
maintenance costs

Vehicle

Total

Assets – cost :
As at December 31, 2014 2,247,862,311

5,577,481

28,367,140

18,086,523

283,982,093

2,583,875,548

Acquisition

-

121,658

763,317

-

21,533,813

22,418,788

Disposals / write off

-

(154,399)

(4,214,648)

(573,000)

-

(4,942,047)

213,145,601

522,970

2,635,334

1,671,024

28,750,082

246,725,011

As at December 31, 2015 2,461,007,912

6,067,710

27,551,143

19,184,547

334,265,988

2,848,077,300

Translation adjustment
Acquisition

-

37,538

1,830,830

-

21,189,566

23,057,934

Disposals / write off

-

(79,930)

-

(550,000)

-

(629,930)

(17,587,103)

(52,917)

(163,698)

(131,025)

(2,194,405)

(20,129,148)

As at December 31, 2016 2,443,420,809

5,972,401

29,218,275

18,503,522

353,261,149

2,850,376,156

Translation adjustment

Less Accumulated depreciation :As at December 31, 2014 (868,920,991)
Depreciation for the year
Depreciation on
disposals/ write – off
Translation adjustment

(375,701)

(1,683,366)

(689,307)

(23,573,410)

(127,066,684)

-

154,389

4,214,529

572,999

-

4,941,917

(81,241,324)

(381,370)

(1,532,892)

(1,080,540)

(27,212,288)

(111,448,414)

Depreciation for the year (100,744,900)

Translation adjustment

(256,689,909) (1,157,774,512)

(100,744,900)

As at December 31, 2015 (1,050,907,215)
Depreciation on
disposals/write – off

(5,130,550) (16,164,262) (10,868,800)

(5,733,232) (15,165,991) (12,065,648)

(307,475,607) (1,391,347,693)

(147,787)

(1,783,349)

(689,307)

(27,384,328)

(130,749,671)

-

79,923

-

549,999

-

629,922

9,372,866

32,752

18,818

(8,163)

254,813

9,671,086

As at December 31, 2016 (1,142,279,249)

(5,768,344) (16,930,522) (12,213,119)

(334,605,122) (1,511,796,356)

Net book value
As at December 31, 2016 1,301,141,560

204,057

12,287,753

6,290,403

18,656,027

1,338,579,800

As at December 31, 2015 1,410,100,697

334,478

12,385,152

7,118,899

26,790,381

1,456,729,607

Before translation after translation
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Depreciation for the year ended December 31, 2016

130,749,671

129,134,017

Depreciation for the year ended December 31, 2015

127,066,683

121,404,881
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Group of company and the Company have mortgaged vessels with carrying value amount of Baht 2,057.19 million and Baht 1,301.14
million respectively (December 31, 2015 : Baht 2,199.98 million and Baht 1,410.10 million respectively) as guarantee against credit line
obtained from financial institution (in note 13).
As at December 31, 2015 Group of company has vehicles from entering into financial lease with net carrying value amount approximately Baht 0.46 million respectively.
As at December 31, 2016 and 2015, Group of company has equipment at cost of Baht 26.40 million and Baht 25.53 million which
were fully depreciated but are still in use.
As at December 31, 2016, Group of company has equipment at cost of Baht 26.40 million which were fully depreciated but are still
in use (December 31, 2015 : Baht 25.53 million)
11. INTANGIBLE ASSETS
Baht
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

Cost :As at January 1, 2015

1,816,990

1,145,039

Translation adjustment

172,289

108,574

1,989,279

1,253,613

(14,216)

(8,959)

1,975,063

1,244,654

(1,060,549)

(805,368)

Amortization for the year

(250,680)

(128,370)

Translation adjustment

(145,526)

(96,506)

As at December 31, 2015

(1,456,755)

(1,030,244)

Amortization for the year

(200,423)

(78,113)

(25,594)

(4,870)

As at December 31, 2016

(1,682,772)

(1,113,227)

As at December 31, 2016

292,291

131,427

As at December 31, 2015

532,524

223,369

As at December 31, 2015
Translation adjustment
As at December 31, 2016
Accumulated amortization :As at January 1, 2015

Translation adjustment
Net book value

Amortization in the statements of comprehensive income
Before translation
As at December 31, 2016

(200,423)

(78,113)

As at December 31, 2015

(250,680)

(128,370)
After translation

As at December 31, 2016

(233,015)

(89,042)

As at December 31, 2015

(278,439)

(139,868)
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12. CLAIM RECEIVABLES
Claim receivables are the amount to be claimed from the insurance companies for the accident on vessels and crews. The
claims usually refund within 3 – 4 years.
Consolidated and separate
financial statements (Baht)
Overdue within 48 months

2016

2015

1,015,448

541,329

13. OVERDRAFTS AND SHORT – TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Baht
Interest rate of

Consolidated

Separate

(% per annum)

financial statements

financial statements

2016
Overdrafts

2015

2016

2015

2016

2015

5.5 – 8.125

6.625 – 8.25

79,320,075

81,487,687

69,386,224

81,487,687

4

7

2,985,684

12,940,762

2,985,684

12,940,762

82,305,759

94,428,449

72,371,908

94,428,449

Short – term loans
Total

As at December 31, 2016 and 2015, the Company has overdrafts and loan from financial institution in several local bank for the
credit line of Baht 80 million in the consolidated financial statements and Baht 90 million and Baht 80 million respectively in the
separate financial statements.
The overdrafts facilities and short – term loans facilities from financial institutions are secured over vessels (note 10).
14. TRADE AND OTHER PAYABLES
Consolidated financial statements (Baht)

2016

2015

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

Trade accounts payable

63,819,748

60,481,560

63,809,298

60,458,403

Accrued interest expenses

38,863,126

30,359,147

38,753,857

30,261,276

Accrued expenses

48,855,981

42,470,283

46,597,722

39,696,589

Expenses paid for other

62,822,647

58,684,076

62,822,647

58,684,076

Advance received for vessels management

22,974,047

9,293,141

22,974,047

9,293,141

Unearned revenue

5,013,155

4,429,183

3,445,562

955,656

Others

3,449,878

1,342,178

3,459,241

1,269,253

245,798,582

207,059,568

241,862,374

200,618,394

Advance received for vessels management

Total
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1

No

USD

USD

December
22, 2016

(3)

Baht

Baht

Debt restructuring

December
22, 2016

December
22, 2016

USD

November 5,
2008

August 29, Extension of
2016
settlement

November 7,
2016

August 29, Extension of
2016
settlement

September
25, 2007

(2)

(1)

(2)

(1)

Bank Facilities Contract date Currency
rate

Interest
March 2009

Commerce

12,400,000 MLR – 1% November 2016 December
2018

9,987,415 MOR – 1% November 2016 December
2018

12,100,000 Libor+2 to November 2008 December
3%
2018

May 2021

December
2023

Moturity

100,000 – 150,000

The last installment :
6,987,415

50,000 – 100,000

The last installment :
333,250

4,250 – 200,000

The last installment :
7,932,000

400 – 750,000

The last installment :
7,036,500

350 – 314,000

rate

Installmently

12,340,829

9,889,995

48,577,472

309,032,621

279,441,838

2016

2016

2015

Separate financial
statements (Baht)

-

-

54,132,900

12,340,829

9,889,995

48,577,472

-

-

54,132,900

317,103,310 309,032,621 317,103,310

283,681,658 279,441,838 283,681,658

2015

Consolidated financial
statements (Baht)

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Due or monthly repayment

6,000,000 Libor+1.4 to February 2009
3%

13,200,000 Libor+1.4 to
3.3 %

facilities

Loan

15. LONG – TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES

(1)

4

Baht

September
2012

August
2017
The last installment :
10,420,000

120,000

The last installment :
1,950,000

200,000 – 1,000,000

402,778,704

4,329,242

456,529,943

7,216,964

4,329,241

7,216,964

Long – term loan from financial institution

Less Long – term loan classified as current liabilities

649,898,231

-

578,932,266 649,898,231 578,932,266

- (405,677,800)

(416,492,470) (134,054,709) (13,713,765) (83,202,566)

Libor+1%

December
2017

Less Current portion due within 1 year

17,500,000

October 2016

1,066,390,701 1,118,664,775 663,611,996 662,134,832

USD

30,000,000 MLR+0.50%

Total

August 15,
2012

August 31, Extension of
2015
settlement

August 31,
2012

The last installment :
7,650,000

‘FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

As at August 31, 2015, the Company has entered into agreement on the extension term of settement of bank no. 3 and the first facility.
As at December 31, 2015, subsidiary is unable to preserve financial ratio as determined of agreement made with the financial institution creditor. However, the Company obtained the
relaxation in condition of financial ratio preservative from above mentioned bank dated on February 26, 2016.
As at August 29, 2016, the Company has entered into agreement on the extension term of settlement of bank no. 1, the first and second facilities.
As at December 22, 2016, the Company has entered into agreement on debt restructuring of bank no. 2, the first, second, third facilities, long – term loans, bank overdrafts and short
– term promissory notes. Such credit facilities guaranteed by vessels as stated in note 10.
Loan agreement indicated the practise and restriction such as to preserve debt ratio : shareholders, restricition of dividend payment etc.

(1)

3

JUTHA MARITIME
PUBLIC COMPANY LIMITED
AND SUBSIDIARIES
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Movements of long – term loans from financial institution in the consolilated and separate financial statements for the year
ended December 31, 2016 are as follows :
Baht
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

Interest rate of 1.375% – 7.25% per annum
Balance as at January 1, 2016

1,118,664,775

662,134,832

22,487,415

22,487,415

(68,596,870)

(16,391,398)

Payments for loan fees

1,091,484

-

Unrealized gain on exchange rate

(477,537)

(477,537)

(6,778,566)

(4,141,316)

1,066,390,701

663,611,996

Debt restructuring from short – term loan to long – term loan
Repayments during the year

Exchange difference on translating financial statements
Balance as at December 31, 2016
The maturity of long – term loans are as follows :
Consolidated financial statements (Baht)

2016
Current protion due within 1 year

Separate financial statements (Baht)

2015

2016

2015

416,492,470

134,054,709

13,713,765

83,202,566

-

405,677,800

-

-

Between 1 and 5 years

389,534,450

578,932,266

389,534,450

578,932,266

Current portion over 5 years

260,363,781

-

260,363,781

-

1,066,390,701

1,118,664,775

663,611,996

662,134,832

Long – term loans classified as current liabilities

Total long – term loans from financial
institutions

Such credit facilities are guaranteed by vessels (note 10).
The loan agreement contains normal covenants pertaining to matters such as the maintenance of a certain debt – to – equity ratio
and the restriction on dividend payment.
As at December 31, 2015, subsidiary is unable to preserve financial ratio as determined of agreement made with the financial institution
creditor. However, the Company obtained the relaxation in condition of financial ratio preservation from above mentioned bank dated
February 26, 2016.
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16. FINANCIAL LEASE LIABILITIES
Details of leased assets under financial lease are as follows :
Consolidated and separate
financial statements (Baht)

Maturity

2016

2015

-

648,005

Less Accumulated depreciation

-

(183,184)

Net book value

-

464,821

Car

2017

The minimum amount to be paid for the above financial leaseare as follow :
Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

Within 1 year

-

32,121

Over 1 – 5 years

-

-

-

32,121

Less Interest paid in the future of financial lease

-

(252)

The present value of financial lease liabilities

-

31,869

Financial lease liabilities

-

31,869

Less Current portion of financial lease liabilities

-

(31,869)

Financial lease liabilities

-

-

Total

Financial lease liabilities excluded interest expense in the future are as follows
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17. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Group adopted TAS 19 “Employee Benefits” which effective from January 1, 2011. The Group paid post – employment benefit
and pension based on the requirement of Thai Labor Protection Act B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits and other long – term
benefit to employees based on their rights and length of service.
Changes in present value of employee benefit obligations plan are as follows :
Baht
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2016

2015

19,696,772

17,489,190

1,139,697

1,621,735

Interest

592,956

605,260

Unrealized gain (loss) on exchange rate

(99,282)

(1,785,586)

86,757

1,766,173

21,416,900

19,696,772

For the years ended December 31
Defined benefit obligations at 1 January,
Current service costs

Exchange difference on translating financial statements
Defined benefit obligations as at December 31
The above expense recognized in profit or loss is recognized in the following line items.

Baht
January – December
Consolidated and Separate
financial statements
2016

2015

1,732,653

2,226,995

2,091

(18,871)

1,734,744

2,208,124

For the years ended December 31
Administrative expenses
Exchange different on translation functional
currency to present in financial statements
Total
Principal actuarial assumptions at the reporting date
For the years ended December 31
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate
Mortality rate

3.79 % per annum
4%
Scale related to Age ranging from 0 – 27
According to Thailand TMO 2008 male and
female tables
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Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions
constant, would have affected the defined benefit obligation. At, present, the Comopany is being assessed by the Actuary and the
management deems that there is no any significant impacts on the Company and subsidiaries’ financial statements.

18. SHARE CAPITAL
The Company has registered to increase share capital from 105,900,000 ordinary shares of Baht 3 each, amounting to Baht 317,700,000
to 214,350,000 shares of Baht 3 each, amounting to Baht 643,050,000 in compliance with the special resolution of the shareholders’
extraordinary meeting No. 2/2013 held on December 26, 2013. The increase share capital have been registered with the Department of
Business Development on February 6, 2014 by the amount of Baht 97,053,213.
19. PREFERRED SHARE
Preferred shareholders had the same right as the common shareholders except that they are entitled to receive the accumulative
dividends of 10% per annum prior to dividends paid to the common shareholders. The latest payment of dividends had been made in
2010 for the operation result of year 2009. Therefore, the undistributed cumulative dividends of the preferred shares as at Decembr 31,
2016 are Baht 5,355,000.
20. GAIN (LOSS) ON EXCHANGE RATE
Gain (loss) on exchange rate for the year ended December 31, 2016 and 2015. The details are as follows :Consolidated financial statements (Baht)

2016
Unrealized gain (loss) on exchange rate from
currency translation
Realized gain (loss) on exchange rate
Grand total

2015

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

4,477,933

14,833,532

4,145,109

14,972,231

(2,672,637)

18,493,089

(1,962,121)

16,486,444

1,805,296

33,326,621

2,182,988

31,458,675

21. EXPENSES ANALYZED BY NATURE
The significant expenses analyzed by nature for the year ended December 31, 2016 and 2015, are detailed as follows :
Consolidated financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

Staff expenses

140,179,355

139,426,973

118,920,657

118,164,448

Depreciation

128,356,004

123,618,735

100,319,550

96,637,732

34,059,515

24,907,017

28,903,509

24,907,017

Maintenance of vessel expenses
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22. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Basic earnings (loss) per share for the year ended December 31, 2016 and 2015 are detailed as follows :Consolidated financial statements (Baht)

Total comprehensive income

2016

2015

2016

2015

(117,113,377)

(35,820,744)

(129,442,212)

(51,311,888)

(765,000)

(765,000)

(765,000)

(765,000)

(117,878,377)

(36,585,744)

(130,207,212)

(52,076,888)

138,245,071

138,245,071

138,245,071

138,245,071

(0.8527)

(0.2646)

(0.9419)

(0.3767)

Less Dividends of preferred shares
Total

Separate financial statements (Baht)

Number of common shares (share)
Basic earnings (loss) per share (Baht)

23. PROMOTION PRIVILEGES
The Group of Company is granted the privileges by the Board of Investment (BOI) for business in transportation business by 3
vessels under the BOI certificates as follows :
Number 2044(2)/2551

dated November 6, 2008

Number 1782(2)/2552

dated October 8, 2009

Number 2895(2)/2555

dated December 17, 2012

The significant privileges are as follows :
1. Exempted import duty for vessel and equipment.
2. Exempted corporate income tax for a period of 8 years, commencing on the first related operating income.
3. Other privileges as stipulated in the related BOI certificates.
Revenues from promoted services for the year ended December 31, 2015 and 2014 can be summarized as follows :Consolidated financial statements (Baht)

Promoted revenues
Non – promoted revenues (Phattama)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

191,288,537

216,018,579

87,013,657

108,061,739

1,552,852

-

1,552,852

-

135,064,604

166,251,580

135,064,604

166,251,580

327,905,993

382,270,159

223,631,113

274,313,319

Exempted tax under the Royal
Decree No.314
Total
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24. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
As at December 31, 2016 and 2015
24.1 The Company has commitment to the payment for the investment in other company for 25% of unpaid share capital in the
amounting to Baht 5.06 million.
24.2 The Company has contingent liability in respect of letters of guarantee issued by banks to normal operations amounting to
approximately Baht 0.88 million.
24.3 The Company has commitment on rental and service agreements are as follows :
Consolidated and Separate
financial Statements (Baht)
2016

2015

Within 1 year

871,468

377,656

Over 1 year but not over 5 years

575,312

1,445,780

1,446,780

1,823,436

Total

25. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial structure and
preserves the ability to continue its business as a going concern.
As at December 31, 2016 and 2015 the Company has debt to equity ratio as follows :
Consolidated financial statements (Baht)

Total debt to equity ratio
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2016

2015

2016

2015

2.30

2.00

2.66

1.99
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26. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
26.1 Accounting policy
The significant accounting policies and methods adopted, including the basis of recognition and measurement relating to each
class of financial assets and liabilities, have been disclosed in note 3.
26.2 Credit risk
Credit risk arise from failure by counterparties to discharge their obligations resulting in financial loss to the Company. The Company
manages credit risk through implementation of credit term, credit limits and debt follow – up procedures for its receivables. Fair
value of receivables shown in the financial position, are stated at net of allowance for doubtful accounts based on the provision
policy of the Company, which is considered adequate.
26.3 Interest rate risk
Interest rate risk arise from changes in the interest rate resulting in financial impact to the Company in the current and following
period.
26.4 Foreign currency exchange rate risk
The Company is exposed to foreign currency exchange rate risk related to goods purchasing since certain business transactions
denominated in foreign currencies. As at December 31, 2016 and 2015, the Company has no assets and liabilities denominated in
foreign currencies.
26.5 Fair value of financial instruments
Financial assets shown in the statement of financial position consist of cash and cash equivalents, current investment, trade and
other receivables, short – term loans to related persons and pledged bank deposit at financial institution. Financial liabilities shown
in the statement of financial position consist of trade and other payables.
The book value of financial assets and liabilities are closed to their fair value. Management believes that there is no material
risk on financial instruments.
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27. SEGMENT FINANCIAL INFORMATION
Operating Segment information is reported in a manner consistent with internal reports that are regularly reviewed by the chief
operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.
The Group engaged in navigation business and operated into 2 principal segments as follows :
1. Time charter service covers routes in Europe, America, Central America Caribbean Sea and Australia which the Company
manages its fleet.
2. Cargo shipping business divided into :
2.1 Liner service in which vessels are plying on the route between Thailand – Japan – South Korea – Thailand.
2.2 Tramps service in which vessels are plying with no fixed route or time table, sailing to ports in Asia, Europe and America.
Because of the income from cargo shipping business scgment is not reach 10% of total income that the group of Company did
not present the financial information by segment.
As at December 31, 2016, the Company has income from two customers in the consolidated financial statements and the separate
financial statements arose from time charter service of which is exceed than 10% amount of Baht 178 million and Baht 73 million
respectively (as at December 31, 2015 amount of Baht 210.03 million and Baht 102.08 million respectively).
28. ADDITIONAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION
Debt restructuring
Consolidated and Separate
financial Statements (Baht)
2016

2015

Balance as at December 31, 2016

52,274,074

(1,477,164)

Adjusted short – term loan to long – term liabilities under debt restructuring

22,487,415

22,487,415

Writ off of loan fees

1,091,484

-

Unrealized gain on exchange rate

(477,537)

(477,537)

Exchange difference on translating financial statement

(6,778,566)

(4,141,316)

Paid during the year

68,596,870

16,391,398

Long – term liabilities from financial institution
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29. FUNCTIONAL CURRENCY IN FINANCIAL STATEMENTS
The statements of financial position as at December 31, 2016 and 2015, and statements of comprehensive income for the
year ended Decemberr 31, 2016 and 2015 denominated in US Dollar currency as functional currency can be presented as follows :
Assets

Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

Cash and cash equivalents

333,862

363,186

4,762

2,337

Trade and other receivables

128,473

127,260

690,976

546,398

2,135,705

2,177,056

1,559,162

1,633,964

2,598,040

2,667,502

2,254,900

2,182,699

717,750

630,545

195,400

195,400

-

-

3,673,172

3,673,172

475,660

450,525

475,660

450,525

58,753,157

62,315,174

37,358,461

40,365,368

Intangible assets

8,158

-

3,668

6,189

Claim receivables

28,340

15,000

28,340

15,000

Other non – current assets

62,143

51,117

62,143

51,117

60,045,208

63,462,361

41,796,844

44,756,771

62,643,248

66,129,863

44,051,744

46,939,470

Current assets

Supplies
Total current assets
Non – current assets
Investment in associate
Investment in subsidiaries
Other long – term investments
Vessels and equipment

Total non – current assets
Total assets
Liabilities and shareholders’ equity

Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

2,297,074

2,616,573

2,019,830

2,616,573

6,859,999

3,790,262

6,750,144

3,613,780

11,555,525

1,767,329

314,363

360,237

Long – term loans classified as current liabilities

-

11,241,162

-

-

Current portion of finance lease liabilities

-

883

-

883

3,162,697

2,309,275

3,162,697

2,309,275

653,640

649,110

653,640

649,110

24,528,935

22,374,594

12,900,674

9,549,858

Current liabilities
Bank overdrafts and short – term loans
from financial institutions
Trade and other payables
Current portion of long – term loans
from financial institutions

Short – term loans from related person and parties
Short – term loans from other companies
Total current liabilities
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Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

18,206,403

16,041,971

18,206,403

16,041,971

-

-

-

-

Long – term loans from related person and parties

324,387

1,223,238

324,387

1,223,238

Employee benefit obligations

597,725

545,789

597,725

545,789

19,128,515

17,810,998

19,128,515

17,810,998

43,657,450

40,185,592

32,029,189

27,360,856

17,785,447

17,785,447

17,785,447

17,785,447

178,601

178,601

178,601

178,601

17,964,048

17,964,048

17,964,048

17,964,048

10,982,025

10,982,025

10,982,025

10,982,025

178,601

178,601

178,601

178,601

2,568,609

2,568,609

2,568,609

2,568,609

743,734

743,734

743,734

743,734

3,228,847

6,545,238

1,115,079

4,780,596

(3,667,002)

(3,667,002)

(3,565,493)

(3,565,493)

14,034,814

17,351,205

12,022,555

15,688,072

4,950,984

4,698,524

-

-

18,985,798

22,049,729

12,022,555

15,688,072

62,643,248

62,235,321

44,051,744

43,048,928

Non – current liabilities
Long – term loans from financial institutions
Finance lease liabilities

Total non – current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Common stock
Authorized share capital
214,350,000 common shares, USD 0.08 par value
2,550,000 preferred shares, USD 0.07 par value
Total authorized share capital
Issued and paid – up share capital
138,245,071 common shares, USD 0.08 par value
2,550,000 preferred shares, USD 0.07 par value
Premium on share capital
Retained earnings (deficit)
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity
Total owners of the Parent
Non – controlling interests
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity
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For the year ended December 31, 2016 and 2015
Consolidated financial statements (Baht)

Separate financial statements (Baht)

2016

2015

2016

2015

9,285,570

11,247,044

6,332,737

8,070,768

586,380

441,180

696,180

550,680

1,280

6,927

1,280

6,927

51,122

980,526

61,817

925,568

174,036

140,967

216,743

171,567

10,098,388

12,816,644

7,308,757

9,725,510

(10,209,641)

(10,584,961)

(8,321,102)

(8,668,245)

Administrative expenses

(1,673,289)

(1,747,842)

(1,652,440)

(1,722,951)

Total expenses

(11,882,930)

(12,332,803)

(9,973,542)

(10,391,196)

Profit (Loss) from operations

(1,784,542)

483,841

(2,664,785)

(665,686)

129,950

73,820

-

-

(1,654,592)

557,661

(2,664,785)

(665,686)

(1,409,339)

(1,215,141)

-

(843,997)

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

-

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

-

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

(3,063,931)

(1,053,907)

(2,664,785)

(1,509,683)

-

396,427

-

-

(3,063,931)

(657,480)

(2,664,785)

(1,509,683)

(0.0222)

(0.0078)

(0.0112)

(0.0112)

Revenues
Service income
Vessels management fee income
Gain on disposal of equipment
Gain on exchange rate
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of services

Share of profit from investment in associate
Profit (Loss) before finance costs and income tax
Finance costs
Loss before income tax
Income tax
Loss for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive expense for the year
Profit (Loss) attributable to :
Owners for the Company
Non – controlling interests
Loss for the year
Loss per share
Basic earnings loss per share
29. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

The financial statements were approved and authorized for issue by the Company’s Board of directors on February 24, 2017.
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