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สวนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ภาพรวมธุรกิจ  บริษัทและกลุมธุรกิจ : 
 

 บริษัทฯ จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวีระหวางประเทศเปนธุรกิจหลัก 
โดยมี บริษัทในเครือท่ีสามารถดําเนินการในลักษณะทํางานเปนกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อ
ชวยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอยางตอเนื่อง
และครบวงจรดังนี้ 

1.  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) – บริษัทแม มีหนาท่ีรับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศท่ี
เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ประกอบดวย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจ
บริหารจัดการเรือ (Ship Management) และกลุมธุรกิจเกี่ยวกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนา
จัดหาสินคา ธุรกิจนายหนาซ้ือขายเรือ และธุรกิจนายหนาเชาเรือ  

2.  บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปง จํากัด – บริษัทยอย เปนฐานในประเทศสิงคโปรมีหนาท่ีรับผิดชอบกลุม
ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ ท่ีเปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship 
Management) 

3.  บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด – บริษัทยอย มีหนาท่ีรับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ 
4. บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด – บริษัทรวม มีหนารับผิดชอบกลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการขนสงทาง

ทะเลอ่ืนๆ เชน ธุรกิจขนถายสินคาในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซอมเรือ ธุรกิจขนสงในประเทศ เปนตน   
 

1.1 วิสัยทัศน ภูมิใจเรือไทยของเรา 

 วัตถุประสงค  
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเรือไทยมหาชนแหงแรก ท่ีคนไทยเปนเจาของ

และบริหารงานเองท้ังหมด และรับจางบริหารจัดการเรือ อยางมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวีของ
ไทยใหกาวไกลเปนท่ียอมรับของนานาชาติ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
   บริษัทฯ และบริษัทยอยจะยังคงจํานวนเรือของบริษัทฯไวท่ี 5 ลํา เพราะเปนเรือ
อเนกประสงค มีประสิทธิภาพสูง เปนท่ีตองการของตลาด และคงเนนใหบริการแบบรับจางเหมาเปน
ระยะเวลาโดยทําสัญญากับผูจางเหมารายเดิมๆประมาณคราวละ 3-6 เดือน เพื่อรักษาระดับรายไดหลักใหเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 5-10 ตอป ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการลดความเส่ียงในการลงทุน และเปนการเพ่ิม
ประสบการณในเรือประเภทตางๆ บริษัทฯ ยังไดเพิ่มการใหบริการจัดการเรือใหกับเจาของเรืออ่ืน ในฐานะ 
Technical Management   
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   นอกจากน้ัน บริษัทฯไดดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากล เพื่อเขาโครงการ 
ISO 9001:2015 และไดรับประกาศนยีบัตรจาก NIPPON KAIJI KYOKAI  เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

 บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ไดกอต้ังเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2519 และเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม  
2535  ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 650,700,000 
ลานบาทและทุนชําระแลว 422,385,213 บาท (ส่ีรอยยี่สิบสองลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันสองรอยสิบสาม
บาท) โดยมีกลุมตระกูลเพ็ญชาติเปนผูถือหุนรายใหญ 

 

ป 2558 
  วันท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 40  มีมติใหแตงต้ัง นายชนิตร เพ็ญชาติ  

เปนกรรมการใหม อีก 1 ทาน 
 

  บริษัทไดรับผิดชอบดําเนินการขนสงขบวนรถไฟฟาสายสีมวงท้ังโครงการจากเมืองทาโยโกฮามา 
ประเทศญ่ีปุนมายังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  โดยทยอยขนสงลงเรือท้ังท่ีเปนเรือของ
บริษัทเองและเรือท่ีบริษัทรับบริหารจัดการ  นับเปนการขนสงสินคาของรัฐบาลโดยเรือไทยเปน
คร้ังแรกในรอบระยะเวลาหลายสิบป   ขบวนรถไฟฟาขบวนแรกไดมาถึงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2558  และทยอยเดินทางมาประเทศไทยมาเปนลําดับจนเสร็จส้ินท้ังโครงการจํานวนรวม
ท้ังส้ิน 63 ขบวน 
 

 วันท่ี 6 พฤศจิกายน  2558  บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ(Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption – CAC ) ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือของ 
8 องคกรช้ันนํา ไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคา
นานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลักดนัใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง 
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ป 2559 
  วันท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดทราบวามีการซ้ือขายหุน Big Lot เกิดข้ึนจํานวน 15,715,000 

หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 
 

  วันท่ี 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯไดทราบขาวเพิ่มเติมการซ้ือขายหุน Big Lot จํานวน 15,715,000 
หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวนั้น เปนการขายหลักทรัพยของ นางสาว 
นีรชา  ปานบุญหอม ใหกับนางสาว เกศริน  อุนพงษเจริญสุข ท้ังจํานวนโดยผูซ้ือไดรายงานการ
ไดมาของหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 246-2) ของหลักทรัพยจํานวนดังกลาว คือ 15,715,000 หุน 
หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว 

 
ป 2560 

  วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดทําการขายเรือจุฑาธรรมรักษา  เนื่องจากเรือมีอายุมากและถึง
กําหนดการเขาอูแหง ซ่ึงจะมีคาใชจายสูงมาก ไมคุมกับรายไดท่ีจะไดรับ 

 
ป 2561 

 บริษัทฯ ไดรับบริหารเรือตอใหมอีก 1 ลําเม่ือชวงเดือนมิถุนายนเปนเรือขนสงสินคาอเนกประสงค
ขนาดประมาณ 12,580 เดทเวทตันท่ีเครนยกสินคาขนาด 300 ตัน 

 บริษัทฯ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการทหารชายฝงแหงสหรัฐอเมริกา(USCG) ท่ีจัด
ข้ึน ณ.จัสแม็กไทย กรุงเทพฯ เม่ือ 10 ตุลาคม ในโอกาสท่ีเรือบริหารไดเขารวมปฏิบัติการซอมการ
กูภัยฉุกเฉินทางทะเล (AMVER AWARD) 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
  นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไป 
 

บริษัท เจ ชิปปง  เซอรวิส จํากัด 
 สํานักงานใหญ:   153  อาคารมาโณทาวเวอร   สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)     
     ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา  
      กรุงเทพฯ  10110   

   ประเภทของกจิการ:   ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก 
   ทุนจดทะเบียน:    15 ลานบาท 

 มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
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บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปงไพรเวท จํากัด 
 สํานักงานใหญ:               50 Raffles Place, # 17— 01 Singapore Land Tower, 
      Singapore  048623 
  ประเภทของกจิการ:    ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ 
  ทุนจดทะเบียน:   8.86 ลานบาท 
 มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
  

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด 
 สํานักงานใหญ:                         153   อาคารมาโณทาวเวอร   สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)     
     ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา  
      กรุงเทพฯ  10110   
  ประเภทของกจิการ:    ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ 
  ทุนจดทะเบียน:   225 ลานบาท 
 มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 51 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

   โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทในป 2559-2561 ท่ีผานมา 
 
                                         ป2561                  ป2560                  ป2559 
กลุมธุรกิจ/ดําเนินการโดย                     %การถือหุน      รายได       %       รายได       %        รายได       %     
กลุมธุรกิจเดินเรือหลัก 
บริษัท จุฑานาวี จํากดั (มหาชน)   100           190.13     61.97     195.16    57.95     223.63    62.71
กลุมรับบริหารจัดการเรือ 
บริษัท จุฑานาวี จํากดั (มหาชน)         14.62      4.77        17.06      5.06       20.71      5.81 
กลุมธุรกิจเดินเรือ (บริษัทยอย) 
บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จํากัด  100                    0           0               0           0              0            0 
กลุมธุรกิจเดินเรือ (บริษัทยอย) 
บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด     51        87.13     28.40      100.37    29.80     104.27   29.24
รายไดอ่ืนๆ                                                                     14.91       4.86        24.17       7.19          8.00     2.24
รวม                                                306.79       100            336.76     100        356.61   100    
หมายเหตุ  รายไดอ่ืน ไดแก เงินปนผล ,  ดอกเบ้ีย , คานายหนา เปนตน 
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2.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
 

 บริษัทฯ ไดเสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการดวยเรือของบริษัทฯเองซ่ึงเปนเรือ 
อเนกประสงค (Multipurpose) แบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) และการใหบริการบริหาร
จัดการเรือ (Ship Management) แกบริษัทอ่ืน ดังนี้  
 
 1.  การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถ 
ใหบริการ ในเสนทางท่ัวโลกตามระยะเวลาจางเหมาและเง่ือนไขท่ีไดตกลงไว บริษัทฯ คัดเลือกผูจางเหมา 
(Charterer) เรือโดยตรงและผานการติดตอนายหนาตางประเทศท่ีดี เปนท่ีไววางใจในตลาดและมี
ความสามารถในการตอรองสูง ลูกคากลุมนี้จะเปนบริษัทขนาดใหญและมีความม่ันคงสูง ปจจุบันบริษัทฯให
ความสําคัญกับบริการดานนี้มากเพราะสามารถลดความเส่ียงในดานการหาสินคาและราคานํ้ามันและทําให
บริษัทฯมีรายไดท่ีแนนอน 
 
 2.  การใหบริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แกบริษัทอ่ืนซ่ึงเร่ิมต้ังแตปลายป 2550 ดวย
ความพรอมดานประสบการณท่ีผูบริหารและพนักงานส่ังสมมานาน หลังจากน้ันไดขยายการรับบริหาร
จัดการเรือท่ีมีขนาดใหญข้ึนที่เปนเรือประเภทอ่ืนเชน เรือสําหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเสนทางการคาท่ัว
โลก 
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ผลิตภัณฑหรือบริการของกลุมบรษิัทและบริษัทฯ ในป   2561 
การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) 
 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําเรือท่ีมีอยู  5 ลํา มาใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา ดังนี้  
 

o เรือ จุฑามาลี  (  M.V. Nordana Malee  ) 
o เรือ จุฑาวาสนา    ( M.V. Nordana Andrea )  
o เรือ จุฑาพุทธชาด   (M.V. Nordana Sophie )   
o เรือ จุฑาปทมา    ( M.V. Jutha Patthama ) 
o เรือ เฟรเดนสบอรค ( M.V. Fredesborg ) 

 
 ซ่ึงบริษัทฯ ใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลาในชวงส้ันในเสนทาง Intra–Asia บริษัทฯ ได
ปรับกลยุทธบริการของเรือท้ัง 5 ลํานี้ ใหเปนแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา โดยเนนการทําสัญญาเปนชวง
ประมาณ 3-6 เดือนตอคร้ังเพื่อรอดูจังหวะของตลาด 

การใหบริการบริหารจัดการเรือแกบริษัทอื่น (Ship Management) 
 ดวยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมตนทุนท่ีตํ่า สงผลใหบริษัทฯไดรับความ
ไววางใจจากพันธมิตรตางๆ ใหบริหารจัดการเรือท่ีมีเสนทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers  

2.2  การตลาดและการแขงขัน 
 ในป 2561 ท่ีผานมา ดัชนีบอลติกมีความผันผวนคอนขางมาก  ดัชนีตนปเปดท่ีประมาณ 1,371 จุด
และไปลดอยูท่ีระดับ 948 เศษ ในชวงไตรมาสสองและปรับข้ึนไปถึงระดับ1,773 เศษในชวงกลางปกอนจะ
คอยๆลดลงมาปดท่ี 1,260 เศษตอนส้ินป 
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แนวโนมของธุรกิจขนสงทางเรือในป 2562 

 เศรษฐกิจโลกไดฟนตัวอยางชาๆ สงผลดีตอธุรกิจขนสงทางเรือซ่ึงเร่ิมปรับตัวดีข้ึน แตการลมสลาย
ทางการเงินโลกในป พ.ศ. 2552  สงผลกระทบเปนอยางมากตอสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม  การปรับตัว
ของเศรษฐกิจโลกและธุรกิจการขนสงทางเรือตองใชเวลายาวนาน  และการคาดหวังใหการฟนตัวกลับไปสู
ระดับเดียวกันเชนเม่ือสิบปท่ีผานมาจะตองอาศัยการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีสมบูรณกวานี้  

 สําหรับสภาพโดยท่ัวไปของธุรกิจการขนสงทางเรือ แมวาปริมาณเรือในตลาดโลกลดจํานวนลงมา
ระดับหนึ่งอยางเปนท่ีนาพอใจซ่ึงเปนผลจากการลดปริมาณการส่ังตอเรือใหมและการนําเรือเกาไปตัดทําลาย
เปนเศษเหล็กมากข้ึน แตความตองการใชเรือยังคงไมเพิ่มเทาท่ีควร ธุรกิจการขนสงทางเรือจึงยังปรับตัว
คอนขางชา  ประกอบกับราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในตลาดโลกท่ีผันผวนทําใหผูประกอบการคาดการณทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงของราคาน้ํามันเช้ือเพลิงและความตองการใชพลังงานไดยาก   ความตองการใชเรือจึง
ยังไมเพิ่มข้ึนเทาท่ีควร  เม่ือใดท่ีความตองการใชเรือเพิ่มมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู สถานการณโดยท่ัวไปของ
ธุรกิจการขนสงทางเรือก็จะดีข้ึน  

 ในประเทศไทย การแขงขันในกลุมธุรกิจการขนสงทางเรือไมเปล่ียนแปลงมากนัก  ผูประกอบการ
แตละรายบริหารเรือตางประเภทกัน กลุมลูกคาของบริษัทเปนลูกคาเรือจางเหมาเปนระยะเวลา (Time 
Charter) และลูกคาท่ีบริษัทรับบริหารจัดการเรือ (Ship Management) เพื่อใชรับขนสงสินคาท่ัวโลกซ่ึง
แตกตางไปจากผูประกอบการรายอ่ืนๆ  การแขงขันในธุรกิจนี้จึง เปนไปในระดับสากลมากกวา
ภายในประเทศ 

3.   ปจจัยความเส่ียง 
 บริษัทฯ ไดจําแนกความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมท้ังการจัดหามาตรการ
ปองกันและบรรเทาความเส่ียงตางๆ ไวดังนี้  

 ความเส่ียงดานการประกอบธุรกิจ  
 ความเส่ียงดานการตลาด     

(1) ความเส่ียงจากผูจางเหมา    
(2) ความเส่ียงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ 
(3) ความเส่ียงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ 

 ความเส่ียงดานการบริหาร 
 ความเส่ียงดานการเงิน 
 ความเส่ียงดานปฏิบัติการและการเมือง 
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ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ 
เนื่องจากทรัพยสินหลักของบริษัทฯ ท่ีเปนเรือขนสงสินคาทางทะเล มีลักษณะท่ีตองเคล่ือนท่ีไปมา

ตลอดเวลาท่ัวโลกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเส่ียงในหลายๆดาน อาทิ อุบัติเหตุจากการผจญกับ
ภัยธรรมชาติ เชน พายุ กระแสน้ํา กระแสลม และสภาพอากาศท่ีรุนแรง หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอหรือรูเทาไมถึงการณของพนักงานเรือ หรือบุคคลอื่นท่ีกอเหตุใหเกิดความเสียหายได เชน 
เรือชนกัน เรือเกยต้ืน เรือหรือสินคาไฟไหม สินคาเสียหายจากการเปยกช้ืนจากน้ําฝนหรือน้ําทะเล อีกท้ัง
ปจจุบันยังมีภัยท่ีเกิดจากการกระทําอันเปนโจรสลัดท่ีมีพฤติกรรมการปลนจับเรือพรอมลูกเรือเพื่อทําการ
แลกกับคาไถท่ีเปนจํานวนเงินมหาศาล  
 ความเส่ียงดังกลาวมานี้ จะนํามาซ่ึง ความสูญเสียท้ังทรัพยสินของบริษัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสใน
การทําธุรกิจท่ีตองหยุดชะงักลงจากการท่ีไมสามารถดําเนินการใหเรือวิ่งรับสงสินคาไดตามปรกติ และรวม
ไปถึงการลดลงของรายไดดวย 
  ในเร่ืองความเส่ียงในดานอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเส่ียงโดยไดมี
การทําประกันภัยทางทะเลที่คุมครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  การประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร (Hull and Machinery Insurance) 
 2.  การประกันภัยคุมครองความรับผิดชอบของเจาของเรือ (Protection and Indemnity Insurance) 
 สวนความเส่ียงทางดานภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด บริษัทก็ไดมีการทําประกันภัยเพิ่มเติม
จากขางตนแลว รวมถึงมีมาตรการปองกันมาเสริมเพื่อลดความเส่ียงลงดวย 

สวนตนทุนท่ีสําคัญของธุรกิจ คือราคาเช้ือเพลิงเรือ ท่ีถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลกเปนตนเหตุท่ี
ควบคุมไมได ดังนั้นบริษัทฯ จึงเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) 
ท้ังหมดเพราะผูจางเหมาจะเปนผูรับผิดชอบคาน้ํามันเอง  
 นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการ
ดังกลาวโดยมีความเส่ียงตํ่ามาก และมีตนทุนการเงินนอย 
 ดวยเหตุนี้จึงเช่ือวาบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับท่ีดีมาก 
ความเสี่ยงดานการตลาด 
 เนื่องจากธุรกิจดานพาณิชยนาวีเปนธุรกิจเปดเสรีและปริมาณการขนสงสินคาข้ึนอยูกับปริมาณ
การคาของโลก ซ่ึงถาชวงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดวย นอกจากนั้นการเขามาของคูแขงอาจทําให
อุปทานดานจํานวนกองเรือมากกวาอุปสงคของตลาด สภาพการข้ึนลง ตามวัฏจักรทําใหเกิดความไม
แนนอนของผลประกอบการ 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพตลาดในปจจุบัน ปริมาณการคาของโลกเกิดความถดถอยอยางเห็นไดชัด 
อันสืบเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ท้ังยุโรปและเอเชีย อีกท้ังความตอเนื่อง
ของการที่มีปริมาณการเรงตอเรือใหมๆเขาสูตลาด ท่ีกอใหเกิดจํานวนกองเรือท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในอดีต 
จึงเกิดการสวนกันระหวาง อุปสงคและอุปทาน กลาวคือ อุปสงคลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีอุปทานก็ได
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เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน จึงนําไปสูการแขงขันกันสูงเปนอยางมากของบริษัทเจาของเรือ ผลท่ีตามมาคือ 
ราคาคาระวางขนสงไดถูกบีบลงมาเปนอยางมาก และตองแขงขันกันตลอดเวลา 
  บริษัทฯ จึงไดปรับกลยุทธโดยไดเนน การบริการประเภทเดินเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา 
(Time Charter) เพราะผูจางเหมาจะเปนผูรับผิดชอบในการหาสินคาเอง ซ่ึงเช่ือวา บริษัทฯ มีมาตรการ
รองรับความเส่ียงเกี่ยวกับตลาดไดในระดับดี ถึงแมปจจัยความเส่ียงดานการตลาดเปนส่ิงท่ีบริษัทฯ ควบคุม
ไดยาก  แตบริษัทฯไดมีการเตรียมมาตรการปองกันอยางสม่ําเสมอ ดวยการศึกษาวิเคราะหสภาพตลาดอยู
ตลอดเวลาโดยอาศัยแหลงขอมูลการวิจัยตางๆ สถิติจาก The Baltic  Dry  Index (BDI)  ขอมูลจากลูกคา 
นายหนา ฯลฯ และท่ีสําคัญคือการเลือกใชเรือแบบอเนกประสงค (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ท่ี
มีอุปกรณการขนถายพรอม ชวยใหบริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธการตลาดเพื่อเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของ
ตลาดไดทันทวงที  

1. ความเสี่ยงจากผูจางเหมา 
         ปจจุบันบริษัทฯ  ไดเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)
ท้ังหมด  ซ่ึงลักษณะธุรกิจประเภทนี้บริษัทฯ  จะตองเปนผูจัดเรือ  อุปกรณอ่ืนๆ  และคนประจําเรือ   ซ่ึงถือ
เปนทรัพยสินหลักท่ีสําคัญของบริษัทฯ ใหบริการทั่วโลกตามความตองการและลักษณะธุรกิจของผูจางเหมา
หรือผูจางเหมาตอ  ซ่ึงผูจางเหมาเหลานี้อาจมีปญหาดานการเงินอันจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ   
บริษัทฯจึงไดหาทางปองกันความเส่ียงดวยการเลือกทําธุรกิจเฉพาะกับบริษัทใหญและตรวจสอบประวัติของ
ผูจางเหมาจากลูกคาและนายหนากอนเสมอ  ตลอดจนมีการติดตอสรางความสัมพันธท่ีดีอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา 

2. ความเสี่ยงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ 

         เพื่อปองกันความเส่ียงในดานนี้  บริษัทฯ ไดติดตอกับนายหนาระดับโลกท่ีมีความสามารถ 
นาเช่ือถือและคุนเคยเปนอยางดีกับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน จนสามารถวางใจไดวา  บริษัทฯ จะมีความเส่ียง
นอยท่ีสุด 

3. ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ 
 สัญญาการจางบริหารจัดการเรือใหแกบริษัทเจาของเรือ จะมีระยะเวลา ปตอป ซ่ึงจะเกิดรายได
ใหแกบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ หากลูกคาพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการใหบริการ ก็สามารถ
ตอสัญญาตอไปไดเปนระยะๆและมูลคาของรายไดก็จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามจํานวนของเรือ แตหากลูกคา 
ไมพึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน ก็จะไมทําการตอสัญญาจางเพ่ือบริหารเรือ ซ่ึงนํามาสู
ความสูญเสียรายไดและโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงปจจัยสําคัญอันจะสงผลตอความสําเร็จหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ
ความรูความสามารถของบุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ท้ังในสํานักงานและบนเรือ และ
รวมไปถึงการมีเคร่ืองมือชวยในการบริหารงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย บริษัทฯ จึงใหความ 
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สําคัญในการคัดสรรพนักงานและสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูอยูอยางสม่ําเสมอ และไดคัดสรรนํา
เทคโนโลยีใหมๆท่ีมีประสิทธิภาพมาใชงานในองคกร เพื่อใหม่ันใจในการบริหารจัดการ และนํามาซ่ึงการ
ลดความเส่ียงดังกลาวดวย 
ความเสี่ยงดานการบริหาร 

ถึงแมการจัดการในการประกอบธุรกิจดานพาณชิยนาวีจะมีรายละเอียดในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ
กับหลายฝายท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ  ซ่ึงเปนท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ( โดยเฉพาะ 
คนประจําเรือ )  และบริหารจัดการทรัพยสิน เชน การดูแลตัวเรือ การขนถายสินคา ฯลฯ แตนับวาความเส่ียง
ยังจัดอยูในเกณฑท่ีนอยมากและสามารถควบคุมได ดังนี้ 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือท่ีมีประสบการณและความชํานาญเฉพาะ 
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนและพัฒนากําลังคนโดยสงพนักงานเขาทําการฝกอบรมใน

สถาบันตางๆ ท้ังในและตางประเทศเพ่ือเตรียมพรอมดานบุคลากร 
2. ความเส่ียงในเร่ืองคาใชจายในการซอมบํารุง 

บริษัทฯ มีการวางแผนการซอมบํารุงเรือตามกําหนดเวลาไวเพื่อใหเรือสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

3. ความเส่ียงจากขอบังคับตามมาตรฐานสากลขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (International 
Maritime Organization) หรือ IMO ซ่ึงมีผลบังคับใชกับเรือท่ีรับขนสงสินคาระหวางประเทศท่ัวโลก 

บริษัทฯ ไดมีหลักปฏิบัติอยางเครงครัด บริษัทฯ มีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจดานนี้
มาเปนเวลากวา 30 ป มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในธุรกิจอยางแทจริง มีการปรับปรุง
สถานะองคกรใหทันเหตุการณตลอดเวลา 

4. ความเส่ียงเร่ืองอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime  Labour Convention 2006) 
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอน และสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดท่ีมีผลบังคับใช

ต้ังแตวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 
ความเสี่ยงดานการเงิน 

1. ดานอัตราแลกเปล่ียน 
        ความผันแปรของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศสงผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายได

ท้ังหมดเปนเงินดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลด
ความเส่ียงได กลาวคือ รายไดของบริษัทฯ ท้ังหมดท่ีไดรับมาเปนเงินดอลลาร สรอ. นั้น จะนําไปชําระหนี้ท่ี
เปนเงินดอลลาร สรอ.  และเงินตราตางประเทศสกุลอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงกูเงินสวนใหญเปนเงินสกุล
ดอลลาร สรอ. เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไดระดับหนึ่ง  

2. ดานอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯ ไดบริหารความเส่ียงตอความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและลดตนทุนดอกเบ้ีย โดยใชอัตรา

ดอกเบ้ียท้ังแบบคงท่ีและลอยตัวสําหรับเงินกูยืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูยืมอยาง
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ตอเนื่อง บริษัทฯ มีความเส่ียงดานตลาดท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียสกุลเงินดอลลาร 
สรอ. เนื่องจากเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลาร สรอ.เกือบท้ังหมดมีอัตราสวนตางคงท่ีซ่ึงผูกกับอัตราดอกเบ้ีย 
LIBOR   แบบลอยตัว 
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง 
 ภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัดบริเวณนานน้ําประเทศโซมาเลีย ไดถูกขยายพ้ืนท่ีออกมาจน
ครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญของมหาสมุทรอินเดีย อันเปนการเพิ่มแรงกดดันใหแกบริษัทเดินเรือท่ัวท้ังโลก
เปนอันมาก ซ่ึงหาก เรือลําหนึ่งลําใดตกอยูภายใตการยึดครองของโจรสลัด ก็จะนํามาซ่ึงความสูญเสีย
ทางดานการเงิน คือจะตองนําเงินจํานวนมากเพ่ือทําการไถถอนเรือและลูกเรือ คืนจากโจรสลัด อีกท้ังยังตอง
เสียโอกาสในการทําการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียดานขวัญกําลังใจของลูกเรืออีกดวย 
 บริษัทฯ ไดจัดใหเรือแตละลํามีการประกันภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด อีกท้ังยังมีมาตรการ
ปองกันการถูกจูโจมจากโจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆท่ีไดรับการแนะนําจากหนวยงานนานาชาติท่ี
เกี่ยวของ  (BMP4- Best Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจางหนวยรักษาความปลอดภัยติด
อาวุธเพื่อเปนชุดคุมครองเรืออีกดวย ท้ังนี้ ยอมกอใหเกิดตนทุนท่ีมากข้ึนในการเดินเรือ แตเม่ือเปรียบเทียบ
กับการลดความเส่ียงดังกลาวลง ก็นับวามีความคุมคาอยู 
ความเส่ียงจากธุรกิจเดินเรือท่ีมีลักษณะเปนวัฏจักร มีผลกระทบตอบริษัทกลาวคือ ธุรกิจเดินเรือ มีสภาพ
เปนวัฏจักร 
 ธุรกิจเดินเรือเปนธุรกิจประเภทการบริการ  ท่ีมีวงจรชีวิตข้ึนอยูกับปริมาณความตองการขนสง
สินคากับปริมาณจํานวนเรือท่ีมีใหบริการในชวงนั้นๆ และมักจะมีชวงเวลาแตละรอบคอนขางยาวนาน
กวาวัฏจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือมักสํารวจจากสถิติการรับ

ขนสงสินคาของเรือ ขนาดใหญท่ีเกิดในแตละวัน (BDI) ในแตละปท่ีผานมา ซ่ึงโดยท่ัวไปพบวาวัฏจักร

ธุรกิจเดินเรืออยูท่ีประมาณ 7 ป ตอรอบ โดยเร่ิมจากลักษณะท่ีกําลังมีแนวโนมข้ึน จนกระทั้งเติบโตสูงสุด 
และเร่ิมหดตัวลงเร่ือยๆ ซ่ึงแตละชวงท่ีเกิดข้ึนอาจจะกินชวงระยะเวลายาวนานตางกัน ตัวอยางจากชวงปท่ี
เติบโตสูงสุด 2550-2551 ซ่ึงหลังจากนั้นคาดวาธุรกิจจะหดตัวจนถึงจุดตํ่าสุดในป 2559 และจะเร่ิมมีการ
ปรับตัวข้ึนใหมในชวงปลาย 2560 อยางไรก็ตามในแตละชวงก็มีชวงวัฏจักรเล็กๆ เกิดข้ึนดวย ดังนั้นใน
ปจจุบัน นักวิเคราะหจะลดความเส่ียง ของการคาดการณวัฏจักรของธุรกิจนี้ โดยการกําหนดวัฏจักรในชวงท่ี
ส้ันๆ และถ่ีข้ึน 

ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ 

 ความเส่ียงของธุรกิจมีไดต้ังแตความเส่ียงตํ่า จนกระท่ังสูงสุด ซ่ึงมีผลกระทบตอบริษัทฯ ท้ังในดาน
บวกและดานลบ ผลกระทบดานดี คือ ทําใหบริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณการบริการไดเนื่องจากวัฏ
จักรโดยท่ัวไปชวยใหบริษัทฯสามารถคาดคะเนไดถูกตองพอสมควร สวนผลกระทบดานลบ คือ วัฏจักรของ
ธุรกิจเดินเรือแตละชวงกินเวลาคอนขางยาวนานโดยเฉพาะชวงของการตกตํ่า ซ่ึงทําใหบริษัทฯมีความเส่ียง
ในการบริหารตนทุนเพื่อรอสถานการณ 
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 วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เปนการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตรท่ีตองการศึกษาวาบริษัทเดินเรือ
และการกําหนดคาระวางเรือมีผลอยางไรตออุปสงคและอุปทานในการสรางเรือเพื่อตอบสนองตอการคาทาง
ทะเลอยางไร  นอกจากนั้นวัฎจักรยังชวยอธิบายผลกระทบของราคาเรือตอประเภทของเรือในชวงท่ีธุรกิจ
ตกตํ่า ดังนั้นเราจึงแบงวัฏจักรโดยวัดจากอุปสงคของลูกคาไดเปนดังนี้ 

 ระยะตกต่ํา (TROUGH) 

เปนระยะแรกของวัฏจักรซ่ึงโดยรวมเกิดจากอุปทานลน เห็นไดจากเร่ิมมีเรือมาสะสมในเมืองทาในขณะท่ี
เร่ิมจะมีการลดความเร็วของเรือเพื่อลดปริมาณการเขามาเทียบทา และชวยประหยัดน้ํามันดวย ในระยะนี้
อัตราคาระวางเรือเร่ิมมีแนวโนมลดลงในอัตราท่ีพอๆกับตนทุนของเรือ บริษัทเรือเร่ิมรูสึกไดถึงปญหาสภาพ
คลองการเงินและเร่ิมเตรียมการขายเรือ ราคาขายเรือเร่ิมลดลงและเร่ิมมีการขายซาก 

 ระยะฟนตัว (RECOVERY) 

เปนระยะสองของวัฏจักรซ่ึงอุปสงคและอุปทานมีปริมาณพอๆกัน อัตราคาระวางเรือสูงข้ึนกวาตนทุน เรือ
ประเภทคอนเทนเนอรเร่ิมขับเคล่ือนเนื่องจากมีคําส่ังซ้ือขายสินคากัน ในระยะนี้ความคาดหวังในตลาดมีท้ัง
ดานดีและดานลบ เพราะยังไมแนใจในสภาวะการของตลาดมากนัก แตสภาพคลองทางการเดินเรือของ
บริษัทฯเร่ิมดีข้ึน 

 ระยะสูงสุด (PEAK) 

เปนระยะสามของระดับสูงสุด เนื่องจากอัตราคาระวางคอนขางสูงถึง  2 หรือ 3 เทาของตนทุนเรือ อุปสงคและ
อุปทานเทากัน เรือมีการวาจางตลอด สภาพคลองการเงินของบริษัทคอนขางสูง ระยะนี้อาจกินเวลาเพียงไมกี่
สัปดาหหรือหลายปข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน ราคาเรือมือสองแพงกวาตนทุน อูตอเรือมีคําส่ังเยอะมาก 

 ระยะพังทลาย (COLLAPSE) 

เปนระยะส่ีท่ีเกิดจากอุปทานมีระดับสูงกวาอุปสงค อัตราคาระวางเร่ิมลดลง เรือจํานวนมากเร่ิมชะงักอยูใน
เมืองทาอีกคร้ัง ถึงแมวาสภาพคลองทางการเงินยังคงสูงแตเรือเร่ิมลดการทํางานลง ท้ังนี้ระยะนี้อาจเกิด
จากวัฏจักรของธุรกิจ  ความหนาแนนของเรือในทาและการสงมอบเรือใหมท่ีตองใชเวลามากข้ึน 
 
4.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ลักษณะของทรัพยสิน 

อาคารสํานักงาน 
   บริษัทฯ ไดเชาอาคารท่ีทําการเลขท่ี  153  อาคารมาโณทาวเวอร  ซอยพรอมพงษ  ถนนสุขุมวิท 39  

แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110  เนื้อท่ีประมาณ 719.14  ตารางเมตร  มี
กําหนดระยะเวลาเชาปตอป   คาเชาในป  2561 จํานวน 956,586.25 บาท คาน้ํา คาไฟ คาความเย็น 
3,186,604.21 บาท รวม 4,143,190.46 บาท 

 



 

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

13 
 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน 
              ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน                                    มูลคาทางบัญชี                  ภาระผูกพัน 
          เรือ                                                         1,547.16  ติดจํานอง 

    อุปกรณประจําเรือ              10.92          - 
    อุปกรณสํานักงาน                 0.42          - 

  ยานพาหนะ                  3.73          -  
  รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดจาย            30.71          - 
  สินทรัพยไมมีตัวตน                 0.89          - 

 
 กองเรือท่ีกลุมบริษัทและบริษัทฯ เปนเจาของป 2561 

 

ลําดับ ช่ือเรีอ(ปจจุบัน) ปสราง อายุการใชงาน เดทเวทตัน ประเภทเรือ ประเทศท่ี เสนทางที่ใหบริการ 
    คงเหลือ   จดทะเบียน ในปจจุบัน 

1 Nordana Malee 2552 21 ป 11,945 
เทกอง/
อเนกประสงค ไทย ทั่วโลก 

2 Nordana Andrea 2543 7 ป 8,974 
เทกอง/
อเนกประสงค ไทย ทั่วโลก 

3 Nordana Sophie 2541 6 ป 8,976 
เทกอง/
อเนกประสงค ไทย ทั่วโลก 

4 Jutha Patthama 2539 8 ป 8,241 
เทกอง/
อเนกประสงค ไทย เอเชีย-ตะวันออกกลาง 

5 
  
Fredensborg 2554 23 ป 12,580 

เทกอง/
อเนกประสงค ไทย ทั่วโลก 

 

   
  
  บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล โดยไดรับยกเวน
อากรขาเขาเครื่องจักร  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป   นอกจากนี้ยังไดรับ
สิทธิอ่ืนๆ โดยเรือท่ีจดทะเบียนเปนเรือไทย ชักธงไทยไดรับสิทธิในการขนสงสินคา ของราชการไทย
รัฐวิสาหกิจและยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับรายไดจากการขนสงสินคาทางทะเล ระหวางประเทศ   ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 314  ลงวันท่ี  1  พฤศจิกายน 2540    

สําหรับ บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด ไดรับ บัตรสงเสริม เลขท่ี 2895(2)/2555 จากคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุนต้ังแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2555 ประเภท 7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ 
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สิทธิประโยชนและเงื่อนไขหลักท่ีไดรับ 
1. ตามมาตรา 25 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรส

และบุคคลซ่ึงอยูในอุปการะของบุคคลท้ังสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตาม
จํานวน และกําหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหคนตางดาว ซ่ึงเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาท่ีการทํางานท่ี
คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ 

4. ตามมาตรา 31  วรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคา
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น  

5. ตามมาตรา 34  ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดตลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

6. ตามมาตรา 37  ใหไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตรา
ตางประเทศได  
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DESCRIPTION OF MV JUTHA MALEE 

(Current Name: NordanaMalee) 
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 
 
DIMENSIONS  
LOA: 116.99 M 
LBP: 109.01 M 
BEAM: 19.60 M 
 
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 
  

CARGO CAPACITIES  
  

  GRAIN  BALE 

NO.1 UPPER HOLD 3,715.09 3,599.46 

NO.1 LOWER HOLD 3,936.80 3,807.52 

NO.2 UPPER HOLD 4,866.29 4,680.42 

NO.2 LOWER HOLD 5,102.06 4,967.69 

TOTAL 17,620.24 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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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  

  

CARGO CAPACITIES  
   

  GRAIN  BALE 

NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87 

NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24 

NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40 

NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79 

TOTAL 16,605.75 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  
 
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  
  

CARGO CAPACITIES  
   

  GRAIN  BALE 

NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87 

NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24 

NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40 

NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79 

TOTAL 16,605.75 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 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  

  

 

 

 

CARGO CAPACITIES  
   

  GRAIN  BALE 

CAPACITY 15,762.47 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.X900 RPMX2 SET  
AC440V X60 HZ 
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M.V.Fredensborg Tweendeck heights 

General information Hold 1: 5,38 / 4,55 m 

Builder:  Sanfu Shipyard, PRC Hold 2 - lower level: 3,20 / 7,18 m 

Flag: Thai Hold 2 - middle level: 5,95 / 4,43 m 

Homeport:  Thai Hold 2 - upper level: 7,40 / 2,98 m 

Class:  GL + 100 A5, Multi Purpose Cargo Hold 3: 5,54 / 4,43 m 

                        Vessel, ESP, E3, G, IW BMW F, Above basis tanktop / tweendeck 

                        equipped for heavy cargoes, Load distribution 

                        SOLAS II-2 reg 54, +MC EJ AUT. Tanktop: 16,00 mt/sqm 

Vessel:  Fredensborg built 02/2011 Hatch covers: 1,75 mt/sqm 

Type:  Heavy Lift Multi Purpose Dry Cargo Hold 1 - tweendeck: 2,50 mt/sqm 

                        Vessel, strengthened for heavy Hold 2 - tweendeck, upper level: 2,50 mt/sqm 

                        cargoes, equipped for the carriage Hold 2 - tweendeck, middle level: 4,00 mt/sqm 

                        of containers, tweendecks can be Hold 2 - tweendeck, lower level: 4,00 mt/sqm 

used as bulkheads in holds. Hold 3 - tweendeck: 4,00 mt/sqm 

                       IMO / Lakes / Aussie / ITF fitted. Tonnage 

Engines DWT: 12.580 tons 

Main engine: MAK 6M43; MCR: 5400 kW GR/NT: 9.611/4.260 tons 

Bowthruster: Jastram 500 kW 
 
Speed and consumption 

 
 
 About 15 knots on abt 24 mtifo 380 cst 

Dimensions Port consumption idle: Abt 1,5 mt MGO 

LOA: 138,50 m Port consumption with gear working: Abt 2,5 mt 

LPP: 130,00 m MGO 

Beam: 21,00 m Cargo capacities 
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Draught: 8,00 m Cargo capacity: About 15.953 cbm 

Containers in holds: 334 TEU 

Holds / Hatches Containers in deck: 331 TEU 

3 holds - dims: Containers in total: 665 TEU 

Hold 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 m - including 50 reefer containers 

Hold 2: 42,00 x 17,50 m Cranes 

Hold 3: 25,50 x 17,50 m Two NMF cranes - lifting capacity (SWL): 

3 hatches - dims: 150,0 t - outreach: 4,5 - 16,0 m 

Hatch 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 m 120,0 t - outreach: 4,5 - 19,0 m 

Hatch 2: 42,00 x 17,50 m 95,0 t - outreach: 4,0 - 24,0 m 

Hatch 3: 25,50 x 17,50 m 70,0 t - outreach: 3,5 - 33,0 m 

Tweendeck: Same dimensions as holds. 38,0 t - outreach: 3,5 - 33,0 m 

No abstructions between hatches, thus making Cranes able to lift up to 300 mt in combination 

clear deck space up to 104,05 x 17,50 m 
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4.2  นโยบายการลงทุน 
  ตารางนโยบายการลงทุน ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย  
และ บริษัทรวมในธุรกิจตางๆ  ดังนี้ 
 
ชื่อบริษัทยอย ประเภทและ

ลักษณะธุรกิจ 
ทุนชําระแลว % การ

ถือหุน 

ตนทุนเงินลง 
ทุน 

มูลคาเงินลงทุน
สุทธิ 

ผูถือหุนรายใหญรายอื่นที่
เหลือ 

จุฑาผกากรอง
ชิปปง ไพรเวท 

พาณิชยนาว ี 8,863,850.00 100 8,863,850.00 8,863,850.00 -ไมมี- 

บริษัทรวม 
เจ ชิปปง 
เซอรวิส 

ขนถายสินคา
ตัวแทนเรือ 

15,000,000.00 33.33 5,000,000.00 5,000,000.00 บริษัท ซี แอนด พี จํากัด 
พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ 
นายชเนศร  เพ็ญชาติ 

บริษัทอื่นๆ 
มิตซูบิซิโลจิ
สติคส 
(ประเทศไทย) 

สั่งสินคาเขา 
สงสินคาออก 
ขนสงสินคา 
ทางบก 
ทางเรือ 
ทางอากาศ 

24,000,000.00 7.50 1,800,000.00 1,800,000.00 บ.มิตซูบิซิโลจิสติคส คอร
ปอเรช่ัน จก. 
บ.โตเกียวมารีนเชาทอีสต
(อาคเนย) บริการ จก. 
บ.บีทีเอ็ม โฮสด้ิง (ประเทศ
ไทย) จก. 

บริษัท บทด 
จํากัด 

พาณิชยนาว ี 499,500,000.00 3.04 15,195,645.00 15,195,645.00 รัฐบาล 
 

บริษัท ไทยเดน 
มารีไทม จํากัด 

พาณิชยนาว ี 225,000,000.00   51 114,749,900.00 114,749,900.00 NORDANA LINE  
A/S (ประเทศเดนมารก) 

  

  มูลคาสินทรัพยสุทธิ 

1. สวนของผูถือหุน  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561  เทากับ  358,878,346.32บาท (สวนของบริษัท 
ใหญ 192,643,724.75 บาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 166,234,621.57 บาท) 

2.    มูลคาตามบัญชี   ตอหุนเทากับ  1.37 บาท 
 
 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

- ไมมี – 
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6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือบริษัท   บริษัท   จุฑานาวี   จํากัด  (มหาชน)   
ธุรกิจหลัก   ธุรกิจพาณิชยนาวี 
ทุนชําระแลวท้ังส้ิน  422,385,213 บาท  
เลขทะเบียนบริษัท  0107536001613    ( เดิม บมจ. 235 ) 
สํานักงานใหญท่ี   153  อาคารมาโณทาวเวอร   สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)     

ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท   02-260-0050   
โทรสาร    02-259-9825, 02-259-9824 
E-mail Address       office@jutha.co.th 
Website   www.jutha.co.th 

 
นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

บริษัท     เจ ชิปปง  เซอรวิส จํากัด 
สํานักงานใหญ:   153  อาคารมาโณทาวเวอร    สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)     

ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110   
 ประเภทของกิจการ:   ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก 
 ทุนจดทะเบียน:    15 ลานบาท 

มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
 
บริษัท     จุฑาผกากรอง ชิปปงไพรเวท จํากัด 
สํานักงานใหญ:                         50 Raffles Place, # 17— 01 Singapore Land Tower, Singapore 

048623 
ประเภทของกิจการ:    ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ 
ทุนจดทะเบียน:   8.86 ลานบาท 
มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
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บริษัท     ไทยเดน มารีไทม จํากัด 
สํานักงานใหญ:                         153  อาคารมาโณทาวเวอร    สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)     

ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110   
ประเภทของกิจการ:   ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ 
ทุนจดทะเบียน:   225 ลานบาท 
มูลคาเงินลงทุน:   รอยละ 51 ของเงินลงทุนท้ังหมด 

 
บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

หนวยงานกํากับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย: 
     สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย  
     (ก.ล.ต.) 
     333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
     กรุงเทพฯ 10900  
     โทรศัพท : 02-695-9999 
     โทรสาร : 02-695-9660 
     อีเมล : info@sec.or.th 
     เว็ปไซต : http : www.sec.or.th 
 
หนวยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน 
     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( ตลท ) 
     อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
     เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศัพท : 02-009-9000,02-009-9740 
     โทรสาร : 02-009-9991 
     ศูนยบริการขอมูล : 02-009-9999 
     อีเมล : SETCallCenter@set.or.th 
     เว็ปไซต : http://www.set.or.th 
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นายทะเบียนหลักทรัพย: 
     บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ( ประเทศไทย ) จํากัด 

     อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
     เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
     กรุงเทพฯ 10400 

     โทรศัพท : 02-009-9378 
     โทรสาร:   02-009-9476 

     ศูนยบริการขอมูล : 02-009-9999 
     อีเมล : srg_tsd@set.or.th 
     เว็ปไซต : http://www.set.or.th 
  
 ผูสอบบัญช ี

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
     316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท    
     แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
     กรุงเทพมหานคร 10110  
     โทรศัพท: 02-259-5300 
     โทรสาร: 02-260-1553 
 
     นายจุมพฏ   ไพรรัตนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 7645 
     นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 2982 
     นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 5599 
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สวนท่ี 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
 

ก.  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 650,700,000 บาท เรียกชําระแลวท้ังส้ิน 
422,385,213 บาท จํานวนหุน 140,795,071 หุน แบงเปนหุนสามัญ 138,245,071 หุน หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไว หุนละ 3 บาท 

 

ข.   สิทธิแหงหุนบุริมสิทธิมีดังนี้  
1. เปนหุนชนิดระบุช่ือผูถือหุน ใหมีสิทธิเหนือหุนสามัญในการรับเงินปนผล โดยจะไดรับเงินปนผล 

ในอัตรารอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนบุริมสิทธิตามท่ีตราไว 
2. ในปใดท่ีไมมีการจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ ใหนําเอกสิทธ์ิดังกลาวในขอ 1 ของหุนบุริมสิทธิ

ไปรวมจายในปตอไปจนกวาจะครบ  
3. หากมีการจายเงินปนผลใหแกหุนสามัญเกินอัตราท่ีหุนบุริมสิทธิจะพึงไดรับตามท่ีกําหนดในขอ 1  

ใหจายเงิน ปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิในอัตราเทาเทียมกัน 
4. หุนบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน

สามัญนั้นจะกระทําไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ใหผูถือหุนท่ีประสงคจะแปลง
หุนดังกลาว ยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมสงมอบใบหุนคืน 
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   7.2   ผูถือหุน 
 

   ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก คิดเปนรอยละของหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 
 ลําดับท่ี       ช่ือผูถือหุน            จํานวนหุน  รอยละ 

1. นายชเนศร   เพ็ญชาติ    34,209,970 24.298 
2. นางสาวเกศริน  อุนพงศเจริญสุข    15,715,000 11.162 
3. นางปริยนาฏ ยังส     12,068,200   8.571 
4. นายวิชัย  จิรเจริญกิจกุล      4,403,100   3.127 
5. นายสุชาติ  หวังสวางกุล      2,112,800   1.501 
6. นายนิติ   ถาวร       2,000,000   1.421 
7. พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ        1,803,176   1.281 
8. นายสุพจน  ลาภานันตรัตน      1,666,300   1.183 
9. นายพนัส รุงนพคุณศรี      1,603,900   1.139 
10. บมจ. บริหารและพัฒนา เพื่อการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม   1,600,000   1.136 

   จํานวนหุนท้ังหมด    77,182,446 54.819 
 

กลุมตระกูลเพญ็ชาติ เปนกลุมผูถือหุนถือหุนรายใหญของบริษัท จุฑานาวี จํากดั (มหาชน) 
 

  7.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 
  - ไมมี – 
 

 7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 
 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลแบบ Stable dividend – per – share policy  ซ่ึง
บริษัทจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกําไร 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับบริษัทยอยของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มี
นโยบายการจายเงินปนผล ซ่ึงตองไดรับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุนเชนเดียวกัน ในกรณีท่ีผลการดําเนินการมี
กําไร 
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8. โครงสรางการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการ 9 คน  

 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร   2 คน   
 กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  7 คน  
 กรรมการอิสระ   4 คน  

 

รายนามคณะกรรมการ ตําแหนง 

1 พลเรือตรีชาโณ       เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ / กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

2 นายศุกรีย               แกวเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3 นายศิริชัย              สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ 

4 นายอดุลย              จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5 นายสมพร             ไพสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6 นายโกวิท              กุวานนท กรรมการ 

7 นายศรัณย             เพ็ญชาติ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

8 นายชเนศร            เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ / กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

9 นายชนิตร            เพ็ญชาติ กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการท่ีเปนผูบริหาร
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การประชุมคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการมีกําหนดประชุมปกติอยางนอย ปละ 4 คร้ัง หรือ 3 เดือนคร้ัง ตามกําหนดวาระชัดเจน
ลวงหนา โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา เลขานุการคณะกรรมการมีหนาท่ีจัดทําหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ระยะเวลาการประชุมแตละคร้ัง จะใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง
โดยในป 2561 ท่ีผานมา  คณะกรรมการมีการประชุมจํานวน 6  คร้ัง 

 

รายนามคณะกรรมการ  จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม   วันประชุม     
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ   6/6  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
นายศุกรีย  แกวเจริญ  4/6  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561   
นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  6/6   คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
นายอดุลย  จันทนจุลกะ  6/6  คร้ังท่ี 4 วันท่ี 20 กันยายน 2561 
นายโกวิท  กุวานนท  6/6  คร้ังท่ี 5 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
นายสมพร  ไพสิน   6/6  คร้ังท่ี 6 วันที 19 ธันวาคม 2561 
นายศรัณย  เพ็ญชาติ   6/6       
นายชเนศร  เพ็ญชาติ   6/6   
นายชนิตร  เพ็ญชาติ   6/6 

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ  เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทและตรวจสอบพิจารณาเร่ืองสําคัญตางๆ ของบริษัท  ดังนี้ 

 

คณะอนุกรรมการ 
  

   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปจจุบัน ไดรับแตงต้ัง  เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2561 ประกอบดวย 

กรรมการอิสระ 3 คน ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

    รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม  วันประชุม 
นายศุกรีย    แกวเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/6 คร้ังท่ี 1 วันท่ี 27 กุมภาพนัธ 2561 
นายอดุลย   จนัทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ  6/6 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
นายสมพร  ไพสิน กรรมการตรวจสอบ  6/6 คร้ังท่ี 3 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
        คร้ังท่ี 4 วันท่ี 20 กันยายน 2561 
                คร้ังท่ี 5 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
                 คร้ังท่ี 6 วันที 19 ธันวาคม 2561 
 นางชมนาด  กนกวรพรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
หลังจากการประชุมทุกคร้ัง 
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 คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) 
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย 

1. นายชเนศร เพ็ญชาติ 
2. นางชมนาด กนกวรพรรณ 
3. นางสาวญาณิศา   นาคทวม 

 

การแยกตําแหนง  
ประธานกรรมการทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ

ตามที่คณะกรรมการและฝายบริหารไดพิจารณาและจัดทําข้ึน ตลอดจนดูแลใหการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
ไปจนสําเร็จลุลวง กรรมการทุกคนไดมีสวนรวมในการประชุมและต้ังคําถามสําคัญๆ ระหวางการประชุมแตละ
คร้ัง 

อํานาจของคณะกรรมการและฝายบริหารไดรับการจํากัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน 
กรรมการจะประชุมกันเปนคร้ังคราวเพื่อใหคําแนะนําและสนับสนุนฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการ ใน
ขณะเดียวกัน   คณะกรรมการจะไมยุงเกี่ยวกับงานประจํา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝาย
บริหาร กรรมการผูจัดการเทานั้นท่ีไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการใหทํางานเหลานี้ ดังนั้นอํานาจและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจัดการจึงสอดรับกับฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการ
ระบุขอบเขตหนาท่ีและอํานาจของฝายบริหารทุกระดับไวอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อความชัดเจน 
 
บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสรางการจัดการ  
 

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผูถือหุน หาก

ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม รองประธานกรรมการจะทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม หาก
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม  คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เขา
รวมประชุมหนึ่งทานใหเปนประธานในท่ีประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลใหการประชุมเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯท่ีเกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดการใหการประชุม
เปนไปตามวาระแหงการประชุมนั้น 

 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎและระเบียบท้ังหมด คณะกรรมการมีหนาท่ีหลักในการกํากับและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชนของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการ
ชุดยอยอ่ืน คณะกรรมการพึงมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
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1 ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน เวน
แตในเร่ืองท่ีตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ ตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เปนตน 

2 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ 

3 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 
ขอบังคับและ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

4 พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมท้ังกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ 
 ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ี

เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯตอไป 

6. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ 

7. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได 
8. แตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ

อํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/
หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ 

10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ
หุน ท้ังนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ
ของตลาดหลักทรัพยฯ 

11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เม่ือเห็นวาบริษัทฯมีกําไรพอสมควรท่ีจะทํา
เชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราว
ตอไป 
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คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ ซ่ึงจะทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีบริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไป
ตามแผน คําส่ังหรือทิศทางอยางหนึ่งอยางใดของคณะกรรมการ  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
กับกิจการท่ีบริษัทฯ ดําเนินอยูในปจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทํางานรวมกับฝายบริหารอยางใกลชิดในลักษณะ
ท่ีสอดคลองกับกรอบคานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) 
ของบริษัทฯ รวมท้ังจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

 

กรรมการผูจัดการ  
อํานาจและหนาท่ีของกรรมการผูจัดการท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเร่ืองดังตอไปนี้  
1 ดูแลใหการปฏิบัติการของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย งบประมาณและแผน ท่ี

คณะกรรมการใหความเห็นชอบ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ  

2 ติดตามและจัดทํารายงานท่ีเกี่ยวกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให
คําแนะนําวาดวยทางเลือกและกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด 

3 พิจารณาและใหความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคําส่ังของคณะกรรมการและภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการกําหนด 

4 จัดการและดูแลหนวยงานภายในองคกรท้ังหมด ท้ังฝายธุรกิจและฝายสนับสนุน ซ่ึงรวมไปถึงฝาย
การเงิน การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ธุรการ 

5 เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมท้ังมีอํานาจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและผูมีอํานาจในการ
ควบคุม 

6 ดูแลการติดตอส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียทุกรายและดําเนินการในดานการสงเสริมช่ือเสียงและ
ภาพลักษณของบริษัทฯ 

7 ทํางานท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆมอบหมาย 
8 ดูแลใหมีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติวาดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
9 กล่ันกรองเร่ืองราวตางๆ กอนนําสงคณะกรรมการ  
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  8.2 ผูบริหาร 
ผูบริหารบริษัทฯ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
 

1. นายชเนศร เพญ็ชาติ    กรรมการผูจัดการ 
2. นายชนิตร เพ็ญชาติ    กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ 
3. เรือเอกพยุง เจริญสุข    ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ 
4. นายวันชัย นิพยากรณ    ท่ีปรึกษาแผนกซอมบํารุง 
5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี    ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชาและแผนกปฏิบัติการ 
6. นางทัศนียา ศรีเจริญ    ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี 
7. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย    ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบํารุง 
8. นางชมนาด กนกวรพรรณ   เลขานุการบริหารอาวุโส 

เลขานุการบริษัท 
9. นายพิชัย กลอนกลาง    DPA  ผูจัดการอาวุโส แผนกบริหารดานความ 

      ปลอดภัยและแผนกคนประจําเรือ 
10. นายพนม เผาจินดา    ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซ้ือ 
11. นางนิภา อารีนิจ     ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน 
12. นางสาวญาณิศา  นาคทวม   ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ 
13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ    ผูจัดการแผนกการตลาด 
14. นางจิราภรณ เช้ือเมืองพาน   ผูจัดการแผนกบัญชี 
15. นายเริงณรงค  เรืองทอง    ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ 
16. นายสันติ ศรีทอง    ผูจัดการแผนกซอมบํารุง 
17. นางศิริพร  ประทุมธนาเสฏฐ   ผูจัดการแผนกบัญชี 
18. นายเอกวิทย  ดุลบุตร    ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย 

 
 
( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ) 
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โครงสรางภายในบริษัท 
 

ผังองคกร บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการผูจัดการ 

ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรอื 

คณะกรรมการกํากบัดูแล 
การปฏิบัติงาน 

ท่ีปรึกษา 
แผนกซอมบํารุง 

DPAและผูจัดการอาวุโสแผนก
บริหารดานความปลอดภัยและ

แผนกคนประจําเรอื 

ผูจัดการอาวุโส
แผนกซอมบํารุง 

ผูจัดการ 
แผนกการตลาด 

ผูจัดการอาวุโส
แผนกจัดซ้ือ 

ผูจัดการอาวุโส 

แผนกเรือเชาและ 
ปฏิบัติการ 

ผูจัดการอาวุโสแผนก
บัญชีและธุรการ 

ผูจัดการอาวุโสแผนก
บัญชี 

ผูจัดการอาวุโส 
แผนกการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-เลขานุการบริหารอาวุโส 
-เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจัดการแผนก
บัญชี 

ผูจัดการแผนก
บัญชี 

ผูจัดการ 
แผนกคนประจําเรอื 

ผูจัดการแผนก
ซอมบํารุง 

กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ 

ผูจัดการ 
แผนกบริหารดานความ

ปลอดภัย 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 

  คณะกรรมการแตงต้ัง นางชมนาด กนกวรพรรณ  เลขานุการบริหารอาวุโส ใหเปน
 เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และเพ่ือ
 ชวยเหลืองานท่ีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยหนาท่ีเลขานุการบริษัทจะ
 รายงานตอประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการดังนี้ 

 ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆของบริษัทฯ และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ และแจงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญใหคณะกรรมการทราบ 

 จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท
และขอพึงปฏิบัติตางๆ 

 บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติท่ีประชุมผูถือหุนและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบ ตามระเบียบและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. 

 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน 
และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการหรือผูบริหาร 
 
 
หมายเหตุ ขอมูลของเลขานุการบริษัท อยูในเอกสารแนบ 1  
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  8.4 คาตอบแทน 
คาตอบแทน  กรรมการ   ผูบริหาร   กรรมการตรวจสอบ  ผูสอบบัญชี    
  ก. คาตอบแทนกรรมการเปนรายเดือน ( รวมท้ังป )  
  ลําดับท่ี   รายนามคณะกรรมการ        บาท 

1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ    432,000.00  
2. นายศุกรีย    แกวเจริญ   324,000.00 
3. นายศิริชัย    สาครรัตนกุล   216,000.00 
4. นายอดุลย   จันทนจุลกะ   216,000.00 
5. นายสมพร  ไพสิน    216,000.00 
6. นายโกวิท  กุวานนท   216,000.00 
7. นายศรัณย  เพ็ญชาติ    216,000.00 
8. นายชเนศร เพ็ญชาติ    180,000.00 
9. นายชนิตร  เพ็ญชาติ    180,000.00 

  รวม                2,196,000.00 
 

ข. คาตอบแทนของผูบริหาร 18 คน จํานวน           22,963,406.67 บาท 
 
ค. คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 คนซ่ึงจายตามจํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 
 ลําดับท่ี   รายนามคณะกรรมการ        บาท 

1.  นายศุกรีย     แกวเจริญ      144,000.00   
2.  นายอดุลย     จันทนจุลกะ  108,000.00   
3.  นายสมพร    ไพสิน  108,000.00   

 รวม               360,000.00   
 
ง.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน       1,600,689.05   บาท 
            

  8.5 บุคลากร 
บุคลากร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

พนักงานประจําสํานักงาน  46 คน 
จํานวนพนกังานท้ังหมด  46 คน 
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 ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีพนักงานประจําสํานักงาน ท้ังส้ิน 46 คน ประกอบดวย 
กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการ ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการแผนก และ
เลขานุการบริหารอาวุโส  รวม 18 คน และพนักงานอีก 28 คน โดยมีพนักงานของแตละสายงานดังนี้ 
 

สายงานหลัก จํานวนพนกังาน 
1. สํานักผูจัดการ 7 
2. ฝายกองเรือ 11 
3. ฝายปฏิบัติการ 3 
4.ฝายคนประจําเรือ 9 
5.ฝายการตลาด 1 
6. ฝายทรัพยากรบุคคล 5 
7. ฝายการเงินและบัญชี 6 
8. ฝายบัญชี คนประจําเรือ 4 

รวม 46 
 

- รวมจํานวนพนักงานของบริษัทฯ 46 คน ท้ังนี้ไมรวมคนประจําเรือ 

- คาผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไมรวม 
 คนประจําเรือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เปนเงินจํานวน 10,766,973.71 บาท 
- บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  

 แกผูบริหารและพนักงาน (ไมรวมคนประจําเรือ) เปนจํานวน  1,979,000.17    บาท 
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยูในรายงานวาดวยการกํากับดแูลกิจการ  
 
9. การกํากับดูแลกิจการ 
  9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในป 2561 บริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันเปนปจจัยหลักในการ

เสริมสรางใหองคกรมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนนิการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
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รายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการ 

หลักการวาดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนส่ิงท่ีเนนย้ําในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จุฑานาวี จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้บริษัทฯ เช่ือวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนไดสําเร็จ 
การกํากับดูแลกิจการเปนตัวกําหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุนของบริษัทฯ  
คณะกรรมการและฝายบริหาร โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและคุณคาใหกับผูถือหุนใน
ระยะยาว พรอมกับการคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอ่ืนดวย  

คณะกรรมการบริษัท  มีบทบาทสําคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกํากับดูแลกิจการ 
หนาท่ีในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแกกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร ซ่ึงจะปฏิบัติตามนโยบายดาน
การกํากับดูแลกิจการตางๆท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด ท้ังนี้บริษัทฯ ไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ท่ีประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ 
ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว การกํากับดูแลกิจการท่ีดีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางดีจากคณะกรรมการ
และฝายบริหารเพื่อใหเกิดการปฏิบัติและตัวอยางท่ีเหมาะสมทั่วท้ังบริษัทในกลุมจุฑานาวี  
 

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และพยายามศึกษาทําความเขาใจความตองการของผู

ถือหุน ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และจริยธรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหุนอยางมีระบบ กรรมการแตละทานเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุมเท และมีความเปน
อิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกท้ังยังคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ อีกดวย  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเช่ือมในหวง
โซอํานาจระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยาง
ชัดเจนถึงบทบาทควบคูของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอ่ืนๆ ท้ังในฐานะท่ีเปนกรรมการและ
ผูบริหารระดับอาวุโส  

ในป 2561 คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการกํากับดูแลใหฝายบริหาร
ปฏิบัติงานภายใตนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปรงใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบังคับท้ังหมด  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีในการจัดทําแผนการดําเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
องคกรปฏิบัติตามนโยบายท้ังหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจบัุน โดยใน
ปท่ีผานมา แผนกตรวจสอบภายในไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ภายใตการ
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กําหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการโดยรวมเปนของประธานคณะกรรมการ  

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหประธานคณะกรรมการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารเปนไปอยางซ่ือสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพในระหวาง
การประชุมกรรมการนัดตางๆ ซ่ึงหมายถึงประธานคณะกรรมการจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับกรรมการผูจัดการ
ระหวางการประชุมคณะกรรมการ และตองติดตอกับกรรมการทานอ่ืนตลอดจนผูถือหุน  

 

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้  
1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการท้ังแบบคณะและ
รายบุคคลเพื่อทบทวนผลงานและประเด็นตางๆ ในระหวางปท่ีผานมาและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เลขานุการบริษัทเปนผูสงแบบประเมิน รับแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงาน
คณะกรรมการโดยมีเกณฑหลักในการประเมินดังนี้  0  = ไมเคยปฏิบัติ 1 = ปฏิบัติคอนขางนอย 2 = ปฏิบัติ
พอสมควร   3 = ปฏิบัติอยางดี และ 4 = ปฏิบัติอยางดีเยี่ยม  
 การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินดานตางๆ ดังนี้  1. โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ     2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   3.การประชุม
คณะกรรมการ   4. การทําหนาท่ีของกรรมการ 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ   และ 6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
  
ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินดานตางๆ ดังนี้   1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได   2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ   3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
สามารถมีคําอธิบายได   4. มีความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล   
5. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว   และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 
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การพัฒนากรรมการ 
 บริษัทสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาและสงเสริมในสวนท่ีกรรมการเห็นวามีความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี และ
เพื่อใหกรรมการพรอมสําหรับความเปล่ียนแปลงภายนอก 
 
  9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 

 โครงสรางกรรมการบริษัท :บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)มีโครงสรางการจัดองคกรประกอบดวย 
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)  
 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 9 คน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ  ประธานกรรมการ 
2. นายศุกรีย  แกวเจริญ กรรมการอิสระ  รองประธานกรรมการและ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ 
4. นายอดุลย  จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมพร  ไพสิน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายโกวิท  กุวานนท กรรมการ 
7. นายศรัณย  เพ็ญชาติ  กรรมการ 
8. นายชเนศร  เพ็ญชาติ  กรรมการผูจัดการ 
9. นายชนิตร  เพ็ญชาติ  กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ 

 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ตามขอบังคับบริษัท กรรมการมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจและดูแล

การดําเนินงานของบริษัท ควบคุมใหฝายจัดการของบริษัท  บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท ลง
ลายมือช่ือแทนบริษัท  โดยกรรมการที่ไมเปนกรรมการอิสระสองคนลงลายมือช่ือรวมกัน 

 
การแตงต้ังกรรมการจะตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปนี้ 
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คน เปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ       

1. นายศุกรีย แกวเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายอดุลย   จนัทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ   
3. นายสมพร  ไพสิน กรรมการตรวจสอบ        

นางชมนาด  กนกวรพรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีใน

การสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได  

คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเปนผูมีความรอบรู และมีประสบการณ ซ่ึงจําเปนตอการทํางานในหนาท่ี
ของตน กอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีภายนอก และหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน จะเขารวมการประชุมทุกคร้ัง ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและ
หัวหนางานตรวจสอบภายในแยกตางหากโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มท่ีจากคณะกรรมการใหทํางานของตน ซ่ึงรวมถึงการ
ติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และการดําเนินการใหม่ันใจวาการเปดเผยขอมูลและการจํากัดอํานาจ
ทางดานการเงินของผูบริหารเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ในแตละปจะมีการกําหนดวาระลวงหนา เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝาติดตามการบริหารจัดการความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจําป
ของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอท่ีประชุม 

 
คณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกคร้ัง ระหวางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นท่ีเกิดข้ึนกับผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี และหัวหนางานตรวจสอบภายใน รวมท้ัง
ผูสอบบัญชีภายนอก 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสมํ่าเสมอ ในป 2561 มีการประชุมท้ังส้ิน  6 คร้ังและรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯหลังการประชุมทุกคร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1 สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณาใหความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีสําคัญท่ีเสนอโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ และประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังในราย
ไตรมาสและประจําป ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนําใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได 

2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ตาม
วิธีการของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 

5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การสอบทานความเห็นของฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบท่ีไดมีการเสนอและรายงานไว 

6 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเปน
อิสระจากการใหบริการอ่ืนนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี 

8 ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
9 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหม่ันใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ 

10 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควร
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึง

ความถูกตองครบถวนเปนท่ีเช่ือถือได 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน 
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 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และพิจารณาเสนอแนะใหมีการแกไข

ในประเด็นท่ีเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 
12 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) 

มีหนาท่ีศึกษากฎเกณฑ  ขอบังคับใหมๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส  

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย 
1. นาย ชเนศร เพ็ญชาติ 
2. นาง ชมนาด กนกวรพรรณ 
3. นางสาวญาณิศา นาคทวม 
 

การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนผูพิจารณาและเสนอการแตงต้ังผูสอบบัญชี
ภายนอกและคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2561 ผูถือหุนใหความเห็นชอบดังตอไปนี้ 
แตงต้ังผูสอบบัญชี  ตามรายช่ือตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี 
 

ช่ือ  เลขท่ีรับใบอนุญาต  สํานักงาน 
1. นายจุมพฏ     ไพรรัตนากร       7645     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
2. นางสุวิมล     กฤตยาเกยีรณ       2982     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
3. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน       5599     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  
และงบการเงินรวม 
 คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน 1,050,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม 
 



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

43 
 

ผลประโยชนท่ีขัดแยง 
ธุรกรรมท่ีอาจทําใหเกิดผลประโยชนท่ีขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัทฯ   

 คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญา
ท่ีเกี่ยวของ จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้  ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯ อยางเครงครัด และดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีกับบริษัทฯ และผูถือหุน
ท้ังหมด ขอกําหนดและเง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทาง
การคาท่ียอมรับกันท่ัวไปเสมอ บันทึกท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวท้ังหมดจะตองนําสงคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ระหวางการประชุม ซ่ึงจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยูดวย  
 คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรม
ดังกลาวดวย บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซ่ึงรวมถึงจํานวนเงิน 
คูสัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวของ  

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหา
ผลประโยชนสวนตัว ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องใดๆ ท่ี
อาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใด ท่ีมีสวนได
เสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานั้นกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดย้ําเนนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซ่ึงหมายถึงธุรกรรม
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติดวย 
  
  9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
  กรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการท่ีไมทําหนาท่ีผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอํานาจ
ควบคุม และเปนผูซ่ึงไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะท่ีจะใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ี
เปนอิสระ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
  กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยง
  ทางผลประโยชน 
3. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
4. เปนผูท่ีถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัท
  ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ี
  เกี่ยวของดวย 
5. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับ 
  เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลท่ีอาจมี 
  ความขัดแยง โดยตองไมมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอน 
  ไดรับการแตงต้ัง 
6. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
  ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการอ่ืน 
  ผูบริหาร ผูถือหุนใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ
  ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
7. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
  มีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมท้ัง
  ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ี
  มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
  เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 
   ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปน
  ปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
  บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การ
  ใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลให
  บริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมี
  ตัวตนสุทธิ หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระ
  หนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ 
  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการ เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
  ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ 
  ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
  บุคคลเดียวกัน 
8. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
  ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
  หุนสวนผูจดัการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษทั
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  รวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
  มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 
9. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ี ปรึกษา 
  กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท
  ยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพ
  เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ  
  ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
  มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึน เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
  ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนใหญของบริษัท  
11. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
  ของบริษัท 
12. กรรมการอิสระตองไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัย
  กับบริษัทหรือบริษัทยอยหรือเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี 
  สวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 
  1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยาง
  เดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
13. กรรมการอิสระอาจมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย 
  บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในกรณีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
  ใหตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ(Collective Decision) 
14. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงานหรือ 
  กรรมการอิสระของบริษัทรวมหรือบริษัทยอยได แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง
  ตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยและคาตอบแทนรวมท่ีไดรับจาก 
  บริษัทรวมหรือบริษัทยอยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําปตามท่ี
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดโดยไมตองเปดเผยคาตอบแทนแยกเปนรายบริษัท 

 
  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด: 

วิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดไมผานคณะกรรมการสรร
หา การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด ไมไดใชวิธีการสรรหา แมวาใน
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนง กรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทได
รวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา 
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กรรมการผูไดรับการแตงต้ังใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ เพื่อเปนการแนะนําแนวทางการดําเนินงานใน
ภาพรวมของบริษัท โครงสรางบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ และจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัท 
 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําใหสามารถควบคุมดูการจัดการโดย
คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธเปนของตน คณะกรรมการจะ
มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียดใหกับคณะกรรมการชุดยอยและเจาหนาท่ี (ในกรณีท่ี
เปนกระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจัดการ (ในกรณีท่ีเปนการบริหารจัดการกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) คณะกรรมการไดแตงต้ังเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 1คณะ 
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบ หนาท่ี 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูดานลางนี้ ภายใตหัวขอ “การกํากับ
ดูแลกิจการ” 

 ขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม
 (shareholders’ agreement) 

      -ไมมี- 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน

 สวนตน โดยกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย ท้ังนี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงาน
 ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา และมีจริยธรรมพื้นฐานเปนหลัก 

 
9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 

 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทยอย    
จํานวน 1,600,689.05 บาท 

 คาบริการอ่ืน( non-audit fee)   

-ไมมี- 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเช่ือม
 ในหวงโซอํานาจระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหา
 ครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคูของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอ่ืนๆ ท้ังใน
 ฐานะท่ีเปนกรรมการและผูบริหารระดับอาวุโส  

 
สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน  
           บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยการใหความสําคัญใน
การปกปองผลประโยชนและสิทธิการรับขอมูลของผูถือหุนอยางดีท่ีสุดตลอดมา บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหผู
ถือหุนมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนกอนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผานทางเว็บไซตของ
บริษัท คือ www.jutha.co.th  ผูถือหุนทุกรายจะไดรับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนประจําปกอนการประชุม
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมรายงานประจําป รายละเอียดขอมูลของแตละวาระอยางครบถวน นอกจากนี้  
บริษัทฯ ยังเผยแพรคําบอกกลาวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซดของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม เพื่อให
ผูถือหุนสามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ในการประชุมฯ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทา 
เทียมกันท่ีจะสอบถามและแสดงความเห็นเร่ืองตางๆ อยางเสรี ซ่ึงบริษัทฯ  ใหเวลาผูถือหุนอยางเต็มท่ีและตอบ
ทุกคําถามอยางครบถวนในสาระสําคัญ ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอ่ืนหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนดเพ่ือเขาประชุมและลงมติแทนได บริษัทฯ
มีการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนปละหนึ่งคร้ังภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดย
ยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไดกําหนดใหมีข้ันตอนการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ต้ังแตการกําหนดวันประชุม วันปดสมุดทะเบียนเพื่อใหสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม การแจงวาระการ
ประชุม การจัดสงเอกสาร ตลอดจนสงรายงานการประชุม เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจงการเชิญ
ประชุม โดยลงประกาศติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และลงประกาศกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน สวนรายช่ือและ
ประวัติกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระหรือกรรมการท่ีเสนอกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระ ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบพรอมกับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน 
ข้ันตอนการประชุมผูถือหุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  กอนการประชุมผูถือหุน 
 บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนใหผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชย กอนการประชุม ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสอดคลองตามท่ีกฎหมายกําหนด (ไมนอยกวา 7 
วันกอนถึงวันประชุม)ในคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลท่ีระบุวันเวลา สถานท่ีจัดประชุม รวมท้ัง
จัดสงเอกสารประกอบวาระท่ีจําเปน แนบไปพรอมกับคําบอกกลาวนั้นดวย เชน รายละเอียดขอมูลการประชุมแต



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

48 
 

ละวาระ รายงานประจําป แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐาน
เอกสารแสดงสิทธิเขารวมประชุม แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม เปนตน บริษัทฯเสนอช่ือกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ทานเปนผูรับมอบฉันทะในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง รวมท้ังแสดงขอเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลในการพิจารณาอยาง
เพียงพอและเทาเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดเผยแพรขอมูลของคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปน
ภาษาไทยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึง
และศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 2.  ระหวางการประชุมผูถือหุน 
   บริษัทฯ จัดใหมีบุคลากรและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอยาง

เพียงพอ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน และผูสอบบัญชีบริษัทฯ เขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียง บริษัทฯ ไดดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ และเรียงลําดับตามวาระท่ีระบุไวในคําบอก
กลาวผูถือหุนทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเทาเทียมกันไมมีรายใดรายหนึ่งถูกจํากัดสิทธิ บริษัทฯ เปด 
โอกาส ใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางเทาเทียมกันในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ และรายการตางๆ ในงบการเงินประจําปของบริษัทฯ ท่ีผูถือหุนตองการทราบ 

   บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีท่ีผูถือ
หุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ เปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในที่ประชุมผูถือหุน โดยระบุ
จํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หลังจากการประชุม เสร็จส้ินลง 

   ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   3.  ภายหลังการประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ ไดนําสงรายงานการประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใหกับ
กระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกําหนด  

นโยบายวาดวยสิทธิของผูมีสวนไดเสีย  
               คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ท้ังผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง 
พนักงาน ฝายบริหาร และสังคมสวนรวม โดยใชนโยบายกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
และสรางความม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี ดังนี้ 
 ผูถือหุน- บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนได คํานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจ

ในปจจุบันและอนาคต การเจริญเติบโตของมูลคา เพื่อมุงสรางผลกําไรอยางสมํ่าเสมอ 
 ลูกคา-บริษัทฯ ตระหนักดีกวา ลูกคาเปนผูมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุงเนนสรางความพึงพอใจลูกคาดวยการใหบริการดีท่ีสุด ถูกท่ีสุดและเร็วท่ีสุด 
 เจาหนี้- บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลงและสัญญากูยืมท่ีกระทําไวกับเจาหนี้ทุกรายอยาง

เครงครัดและรายงานเจาหนี้ใหทราบถึงผลการประกอบการและการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ  
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 คูคา-บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสรางมูลคา บริษัทฯ จึงคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกันในการดําเนินธุรกิจ  

 คูแขง-บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ตามกรอบ
กติกาการแขงขัน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

 พนักงาน-ถือเปนสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุงเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทํางานท่ีดีรวมกัน ใหผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาความรูเพิ่มเติมใหแกพนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house) 
รวมถึงการจัดสงพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของสวัสดิการ
พนักงาน บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําทุกป ประกันอุบัติเหตุสําหรับพนักงานรับสงเอกสาร  

 พิจารณาใหเงินรางวัลประจําป รางวัลการทํางานนาน 10 ป ข้ึนไป และไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
พนักงานเพ่ือสงเสริมการออมทรัพยในระยะยาวใหแกพนักงานดวย 

 ฝายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีวาฝายบริหารเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุ
นี้ จึงไดมีการจายคาตอบแทนผูบริหารอยางเหมาะสม มียานพาหนะประจําตําแหนงเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใหอิสระแกฝายบริหารในการทํางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการและเพ่ือดําเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ท่ีประชุม
คณะกรรมการไดมีมติใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ และขอมูล
ภายในของบริษัทฯ  โดยขอความรวมมือจากผูบริหาร  ไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับและขอมูลภายใน
ของบริษัทฯแกบุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ  และไมดําเนินการซ้ือ/ขาย  หรือ
เสนอซ้ือ/เสนอขาย  หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซ้ือ/ขาย  หรือเสนอซ้ือ/เสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  

 ไมวาโดยทางตรงหรือออมในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอนการประกาศงบการเงินรายป และรายไตร
มาสสูสาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแลวอยางนอย 24 ช่ัวโมง ท้ังนี้ บริษัทฯ ถือวา
จริยธรรมเปนส่ิงสําคัญท่ีตองสงเสริมใหฝายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีการประกาศใชหลักเกณฑ และวิธีการของบริษัทฯ เร่ืองการรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ เพื่อใหบริษัทมีขอมูลสําหรับใชประโยชนภายในบริษัท
ประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยได 
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การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน  
 บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชเปน
นโยบายในการบริหารงานอยางตอเนื่อง โดยตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของ บมจ.จุฑานาวี รวมถึงคณะกรรมการ บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ใน
การดําเนินธุรกิจท่ีตองคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เคารพกฎหมายและขอบังคับอยาง
เครงครัด โดยมุงเนนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
  วันท่ี 6 พฤศจิกายน  2558 บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ(Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC ) ซ่ึง
เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือของ 8 องคกรช้ันนํา ไดแก สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง 
  ท้ังนี้บริษัทท่ีเขาเปนแนวรวมนี้ จะรวมกันดําเนินงานตามกรอบและข้ันตอน ซ่ึงเปนไปตามหลัก
สากลอันไดแก หลักท่ี 10 วาดวยการตอตานการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global 
Compact คือหลักการดําเนินธุรกิจวาดวยการตอตานการใหสินบน (Business Principles for Countering 
Bribery) ซ่ึงกําหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการตางๆท่ีเผยแพรโดย ธนาคารโลก และ  
Center for International Private Enterprise (CIPE)และ องคกรนานาชาติอ่ืนๆ 
 
  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

กรณีท่ีบริษัทฯ  มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวนั้น บริษัท ฯ มีมาตรการและนโยบายใหการทํารายการเปนไปตามสภาพการปกติ และถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอกอ่ืนๆ โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

 

 จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ  ไดมีการแจงแนวทางใหแกกรรมการ  ผูบริหาร  พนักงาน  เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติหนาท่ีตาม

ภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ี
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ รวมท้ังมีการออกกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานมี 
หมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไวชัดเจน 
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 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  ประกอบดวย 
 

คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจํานวน   9 คน   
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร    2 คน    
กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร    7 คน    
กรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระ   4 คน    
กรรมการตรวจสอบ      3 คน  
 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอมและชุมชน-บริษัทฯ ยึดม่ันในการรักษามาตรฐานดานความ
ปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯใหความสําคัญกับประเด็นตางๆท่ีกระทบตอผลประโยชนของภาค
ประชาชน  บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนใหพนักงานมีความหวงใยตอ
ส่ิงแวดลอม 

 

  10.1 นโยบายภาพรวม 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) โดยมีหลักการ 8 ขอดังนี้  

(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
(7) การรวมพัฒนาชุมชนตอสังคม 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความ

รับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 
  บริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน) มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเช่ือถือ และ
ไดรับความไววางใจมากท่ีสุด มุงเนนสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยการมีความสํานึกรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน พนักงาน ชุมชน และสังคม อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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  10.2  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

  (1) บริษัทฯไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากล เพื่อเขาโครงการ ISO 9001:2015 และ
ไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 (2) การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณท่ีจะ
ดํารงตนใหเปนบริษัทฯ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม (Good Corporate Citizen)ในการดําเนินงานและการทํา
กิจกรรมทุกดาน บริษัทตระหนักดีวาการท่ีบริษัทประกอบธุรกิจขนสงทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยูท่ัวโลก จึงเปน
หนาท่ี ท่ีบริษัทฯจะตองดําเนินกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางเครงครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรม
และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย 
การมีสวนรวมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุมครองส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  
 บริษัทฯ ตระหนักของคุณคาของพนักงานและมุงรักษาพนักงานใหทํางานในระยะยาว โดยปจจุบันอายุ
เฉล่ียการทํางานของพนักงานของบริษัทฯอยูท่ี 13 ป เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนส่ิงมีคาและสําคัญตอการ
เติบโตของกลุมบริษัทฯ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ดังนั้นกลุมบริษัทฯมีความมุงหมายที่จะรับและรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถและสรางสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ( life/work balance ) ของพนักงานทุกคน
ใหมีมากข้ึน กลุมบริษัทฯมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จัดใหพนักงานไดรับการตรวจสุขภาพประจําป มีประกันชีวิต
สําหรับพนักงานรับสงเอกสาร และมีวันหยุดตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสวนบุคคล และโครงการสง
พนักงานเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงานอีกดวย โครงการเหลานี้
จะสัมพันธกับหนาท่ีการงานของพนักงานแตละคนในกลุมบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯยังไดจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อท่ีจะให
คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการท่ีจะพูดคุยกับผูบริหาร ในเร่ืองเกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับพนักงาน รวมท้ังใหความคิดเห็น 
และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการสวัสดิการ และนําสงรายละเอียดใหแกกองทุน
ประกันสังคมรับทราบ อยางโปรงใส 

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนส่ิงมีคาท่ีสุด บริษัทฯจึงไดใหความสําคัญกับทุนมนุษยและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษยเปนวาระของ
ชาติท่ีจะตองพัฒนามากกวาการท่ีจะใหความสําคัญกับปจจัยอ่ืนๆทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ถึงแมวาการ
ลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปนการลงทุนท่ีใหผลตอบแทนท่ีคอนขางชา แตก็มีประสิทธิผลท่ีชัดเจน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 การปกปองส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับวาดวยเรื่องการจัดการเปล่ียนถายน้ํา
อับเฉาเรือ (Water Ballast Treatment) เพื่อลดและขจัดปญหาการยายถ่ินหรือแพรระบาดของส่ิงมีชีวิตท้ังพืช 
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สัตวและเช้ือโรคท่ีเปนอันตราย ท่ีติดอยูในน้ําอับเฉาและเพื่อปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศนในทะเลและ
สุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคตางๆท่ัวโลก 
 ในการปกปองโลกรอน  บริษัทฯ ใหเรือทุกลําของบริษัทฯ และเรือบริหารที่เดินทางใน ECA (เขต 
ท่ีกําหนดการใหใชน้ํามันท่ีมีสวนผสมของซัลเฟอรตํ่า (Low sulphur oil))  ปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง
เครงครัด อีกท้ัง บริษัทฯ ไดสนับสนุนการบริหารจัดการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิผลเพ่ือลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก 
 

10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรบัผิดชอบตอสังคม 
      -ไมมี- 
 

10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 บริษัทฯมีความมุงหมายท่ีจะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯและ
ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังหาทางท่ีจะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกอนท่ีจะเร่ิมดําเนินงานใหมๆ 
ลดปริมาณการใชวัตถุดิบในการปฏิบัติงานตางๆ การนํากลับมาใชใหมแทนการท้ิงวัตถุดิบถาทําได และ
สนับสนุนการนําวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชอีก มีความรับผิดชอบตอการกําจัดส่ิงปฏิกูล 
 เนื่องจากบริษัทฯดําเนินธุรกิจอยูในกลุมขนสง จึงมีความเส่ียงหลายดานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯจะตองใชพลังงานอยางตอเนื่อง และมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในช้ัน
บรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯใชกระดาษเปนปริมาณมากในการทํางานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ท้ัง
กับองคกรเองและกับลูกคา พลังงานท่ีใชเพื่อเกิดแสงสวาง ความรอน ของอุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน ระบบ
ความเย็นในสํานักงาน และอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ลวนเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการ กลุมบริษัทฯให
ความสนใจกับส่ิงตางๆตอไปนี้ เพื่อใหม่ันใจไดวามีระบบท่ีรองรับเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ 
สนับสนุนใหมีการใชหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบงพื้นท่ีออกเปนสัดสวนเพ่ือใหสามารถปดไฟได
หากไมจําเปน มีการจัดต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการทํางานโดยท่ีไมเกิน 25 
องศาเซลเซียส บริษัทฯหาวิธีท่ีจะลดปริมาณการใชกระดาษและนํากระดาษท่ีใชแลวกลับมาใชใหมใหมากข้ึน 
พยายามลดยอดการส่ังซ้ือกระดาษ และสนับสนุนพนักงานใหนํากระดาษท่ีใชแลวกลับมาใชใหม นอกจากนี้ 
พนักงานไดรับการสนับสนุนใหใชการส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสาร
แลวเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ี บริษัทฯยังใหความสําคัญไปถึงขยะท่ัวไปในสํานักงาน ซ่ึงจะถูก
เก็บและกําจัดโดยพนักงานทําความสะอาดทุกวัน 

 
 



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

54 
 

 
 
 



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

55 
 

 

 



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

56 
 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 11.1   สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 โดยมีกรรมการอิสระท้ัง 4 คน เขา
รวมประชุม คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร ผานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 สวน คือ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
2. การบริหารความเส่ียง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารขอมูล 
5. การติดตามประเมินผล 
 

คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน เพื่อสรางความ
ม่ันใจตอประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ  บริษัทฯไดกําหนดและแบงแยกหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจบริหารไว อยางดี ในการประเมินความเพียงพอของระบบสําหรับการควบคุม
ภายใน บริษัทฯ ใหความสําคัญใน 5 องคประกอบหลัก ดังตอไปนี้  
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม เพื่อเอ้ืออํานวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และใชในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาการทํางานภายใตสภาพแวดลอม
การควบคุมท่ีดีนั้นจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมินความเส่ียงวาเปนเคร่ืองมือท่ีบงบอก
ลวงหนาถึงสัญญาณอันตรายท่ีอาจสรางความเสียหายใหแกบริษัทฯ ดังนั้นผูบริหารของบริษัทฯ ไดจัดทําการ
ประเมินความเส่ียงท้ังปจจัยเส่ียงจากภายในและภายนอกองคกร รวมท้ังปจจัยเส่ียงท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ อาทิ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ ราคาน้ํามัน อุบัติเหตุ การขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ คาใชจายในการบํารุงรักษา เปนตน  เพื่อเปนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
องคกร และมีการทบทวนมาตรการอยางสมํ่าเสมอ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 

 กรณีท่ีบริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและการ
เปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน
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ระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไวซ่ึงการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ทันตอเหตุการณ 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกท้ังเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวของ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลาของขอมูลสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะท่ีมีนัยสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค
เบ้ืองตนเพื่อใหเกิดความรวดเร็วของการติดตอส่ือสาร ท้ังนี้เพื่อใหการตัดสินใจเร่ืองตางๆ เปนไปอยางถูกตอง 
แมนยํา และฉับไว โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการลงทุนใหมีชองทางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ 
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ในสวนของเอกสารท่ีจัดสงใหคณะกรรมการและผูถือหุน บริษัทฯ ได
ดําเนินการจัดสงเปนการลวงหนากอนจัดการประชุมและมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ 
5.  การติดตามประเมินผล 

มีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและทันกาลทําใหฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับสามารถทบทวน ประเมินผล แนะนํา และปรับปรุงเกี่ยวกับ
แผนการดําเนินธุรกิจ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ควบคูไปกับการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดให
ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีไดตรวจพบ เพื่อใหบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กําหนด รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 11.2  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   (รายละเอียดอยูในเอกสารแนบ 5) 

11.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 คร้ังท่ี 1/2561 ไดแตงต้ัง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงบริษัท 
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ไดมอบหมายให นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัท  และบริษัทไดมีคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑตางๆ 
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12.  รายการระหวางกัน

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  สนิทรัพย  หน้ีสนิ  รายไดและคาใชจาย   สวนหน่ึง

ของกลุมบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังกลาว

1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา

ลักษณะความสมัพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการ

ท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอย

บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จํากัด บริษัทฯ ถือหุน 100%

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด บริษัทฯ ถือหุน 51%

บริษัทรวม

บริษัท เจ. ชิปปง เซอรวิส จํากัด บริษัทฯ ถือหุน 33.33% และกรรมการรวมกัน

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท บทด จํากัด บริษัทฯ ถือหุน 3.04%

บริษัท มาโณ จํากัด กรรมการรวมกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด ผูถือหุนบริษัทยอยบริษัทไทยเดน มารีไทม จํากัด (49%)

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นายชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นายศรัณย  เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นางปริยนาฏ  ยังส ผูถือหุน

นโยบายราคา

รายไดคาบริการจัดการ ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสญัญา

ตนทุนการใหบริการ ราคาปกติธรุกิจเทากับราคาท่ีคิดกับคูคารายอื่น

คาสาธารณูปโภค ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสญัญา

เงินกูยืม คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2.25-3.00  ตอป
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2.    ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 , 2560  และ 2559  มีดังน้ี

ลักษณะรายการ ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2561 2560 2559 2561 2560 2559

บริษัทยอย ลูกหน้ีการคา บริษัทไดวางใบแจงหน้ีคาบริหารจัดการ

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด -                   -                    -                    -                    351,771           -                    

บริษัทยอย ลูกหน้ีเงินยืม บริษัทฯ ไดใหบริษัทยอยกูยืมระยะสัน้เพ่ือให

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด -                   -                    -                    4,829,642       2,883,882       20,759,163     เกิดสภาพคลองไมไดกําหนดเวลาคืนและไมมีดอกเบ้ีย

กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินมัดจํา เงินมัดจําลวงหนา  3  เดือน  ในการเชาอาคารที่ทําการ

บริษัท มาโณ จํากัด 728,338          728,341           728,134           728,338           728,341           728,134           

บริษัทรวม เจาหน้ีการคา บริษัทฯ ไดจางใหบริษัทรวมซอมเรือเดินทะเลและมียอดคางจาย

บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด 10,001,349    9,301,176       12,398,051     10,001,349     9,301,176       12,398,051     

กิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหน้ีอื่น บริษัทฯ มีคาเชาอาคารสํานักงาน คาบริการความเย็นคางจาย

บริษัท มาโณ จํากัด 16,516,830    13,737,849     11,080,850     16,516,830     13,737,849     11,080,850     

บริษัทรวม เงินกูยืมระยะส้ัน บริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมช่ัวคราวเพ่ือเสริมสภาพคลองและไมไดกําหนด

บริษัท เจ ชิปปงเซอรวิส จํากัด เวลาจายคืน  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป

ยอด ณ วันตนป 10,247,853    10,250,849     9,954,432       10,247,853     10,250,849     9,954,432        

บวก เพ่ิมขึ้นระหวางป -                   -                    300,000           -                    -                    300,000           

หัก ลดลงระหวางป -                   -                    -                    -                    -                    -                    

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน  72,188  939,873  60,214  72,188  939,873  60,214 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (72,149) (942,869) (63,797) (72,149) (942,869) (63,797)

ยอด ณ วันสิน้ป 10,247,892    10,247,853     10,250,849     10,247,892     10,247,853     10,250,849     

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ งบการเงินรวม (บาท)
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ลักษณะรายการ ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2561 2560 2559 2561 2560 2559

บุคคลที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสัน้ บริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมจากกรรมการเพ่ือเสริมสภาพคลองโดย

นายชเนศร  เพ็ญชาติ ไมมีกําหนดเวลา    จายชําระคืน

ยอด ณ วันตนป  96,061,183  103,070,799  73,384,076  96,061,183  103,070,799  73,384,076 อัตราดอกเบ้ียรอยละ  3  ตอป

บวก เพ่ิมขึ้นระหวางป  22,006,000  5,759,760  44,819,000  22,006,000  5,759,760  44,819,000 

หัก ลดลงระหวางป

จายชําระ (16,126,000) (12,774,760) (14,974,000) (16,126,000) (12,774,760) (14,974,000)

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน  598,463  8,715,224 (606,804)  598,463  8,715,224 (606,804)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (627,845) (8,709,840)  448,528 (627,845) (8,709,840)  448,528 

ยอด ณ วันสิน้ป  101,911,801  96,061,183  103,070,800  101,911,801  96,061,183  103,070,800 

รวมท้ังสิน้  112,159,693  106,309,036  113,321,649  112,159,693  106,309,036  113,321,649 

บริษัทรวม ดอกเบี้ยคางจาย

บริษัท เจชิปปง เซอรวิส จํากัด  858,791  628,207  397,748  858,791  628,207  397,748 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด  2,636,762  2,076,774  1,892,695  2,636,762  2,076,774  1,892,695 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

นายชเนศร  เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส  29,252,205  26,857,120  24,596,400  29,252,205  26,857,120  24,596,400 

รวม  32,747,758  29,562,101  26,886,843  32,747,758  29,562,101  26,886,843 

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ลักษณะรายการ ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน เงินทดรองรับ

บริษัท บทด จํากัด -                    4,801  363,591 -                     4,801  363,591 บริษัทฯ ไดรับเงินทดรองรับลวงหนาเพ่ือการบริหารจัดการเรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน เงินกูระยะยาว บริษัทฯ รับเงินกูระยะยาวเพ่ือการลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด  11,438,315  11,623,035  44,144,933  11,438,315  11,623,035  44,144,933 มีกําหนดเวลาคืนแนนอน

บวก เพ่ิมขึ้นระหวางป -                   868,516           -                    -                    868,516           -                    

หัก ลดลงระหวางป

จายชําระ -                   -                    (32,586,728) -                    -                    (32,586,728)

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน -                   -                    -                    -                    -                    -                    

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (80,885) (1,053,236)  64,830 (80,885) (1,053,236)  64,830 

รวม  11,357,430  11,438,315  11,623,035  11,357,430  11,438,315  11,623,035 

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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3.   รายไดและคาใชจาย

รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 , 2560 และ 2559 มีดังน้ี

ลักษณะรายการ ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายไดจากการใหบริการ งานเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา บริษัทยอยไดรับคาบริการเดินเรือจากกิจการท่ีเกี่ยวของในราคาตลาด

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด 87,134,305    100,373,902   104,274,880   -                    -                    -                    

รายไดคาบริการจัดการ งานรับจางบริหารจัดการเรือ บริษัทฯ ไดรับคาบริหารจัดการเรือในราคาตลาด

บริษัทยอย

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด -                   -                    -                    4,094,488       4,334,309       3,877,422        

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท บทด จํากัด -                   3,088,233       3,877,422       -                    3,088,233       3,877,422        

รวม -                   3,088,233       3,877,422       4,094,488       7,422,542       7,754,844        

คาใชจายในการบริหาร คาเชา, คาบริการ-

กจิการที่เกี่ยวของกัน ความเย็น , บริการอื่นๆ

บริษัท มาโณ จํากัด 4,143,190       4,136,485       4,122,920       4,143,190       4,136,485       4,122,920        

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ลักษณะรายการ ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2561 2560 2559 2561 2560 2559

ตนทุนทางการเงิน ดอกเบ้ียจาย

บริษัทรวม

บริษัท เจชิปปง เซอรวิส จํากัด 230,587          234,720           227,049           230,587           234,720           227,049           

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด 572,152          366,749           628,165           572,152           366,749           628,165           

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน

นายชเนศร  เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส 3,250,754       3,062,818       2,479,380       3,250,754       3,062,818       2,479,380        

รวม 4,053,493       3,664,287       3,334,594       4,053,493       3,664,287       3,334,594        

เงินปนผล เงินปนผลรับ

บริษัทรวม

บริษัท เจชิปปง เซอรวิส จํากัด -                   -                    -                    3,095,211       2,978,100       1,509,485        

ช่ือ และลักษณะความสัมพันธ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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สวนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั 

 
ผูสอบบัญชี  ป  2559 – 2560-2561   ผูสอบบัญชี 2559 – 2560 - 2561 
ช่ือผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ  ช่ือผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทยอย 
และบริษัทยอย (บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด) 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด RSM   Chio Lim LLP 
316/32  ซอยสุขุมวิท  22   ถนนสุขุมวิท      8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge 
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110         Singapore 228095 
ป 2559 - 2560      Main (65) 6533 7600 
นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ    www.RSMChiolim.com.sg 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี  2982    
ป 2561 
นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร    
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี  7645         
    

ก.   สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ  3  ป 
จากรายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 การตรวจสอบของผูสอบบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของผูสอบบัญชีอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัด
ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
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ในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีผูสอบบัญชีไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในซ่ึงมีผลกระทบตอการสอบบัญชีเพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทําโดยผูบริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร 
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ หรือ
สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาผูสอบบัญชีไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ผูสอบบัญชี
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีถึงการเปดเผยท่ีเกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของผูสอบบัญชีจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของผูสอบบัญชีข้ึนอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบ
ท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควร 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ผูสอบบัญชี
รับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ผูสอบ
บัญชีเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของผูสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชีไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงผูสอบบัญชีพบในระหวางการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาผูสอบบัญชีไดปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงผูสอบบัญชีเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปน
อิสระของผูสอบบัญชีและมาตรการท่ีผูสอบบัญชีใชเพื่อปองกันไมใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระ 
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จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ผูสอบบัญชีไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมี
นัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ือง
สําคัญในการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือ
ขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากที่จะเกิดข้ึน ผูสอบบัญชี
พิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของผูสอบบัญชีเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
ส่ือสารดังกลาว 

กลุมบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม  ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ 

 
ในป 2561 ผูสอบบัญชีใหไดขอสังเกตมิใชเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขดังนี้ 
1.  เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน  เนื่องจากกลุมบริษัทไมสามารถปฏิบัติ

ตามท่ีกําหนดของสัญญากับทางสถาบันการเงินผูใหสินเช่ือซ่ึงมีหนึ่งธนาคาร จํานวน 295.30 
ลานบาท  อยูระหวางการเจรจาขอผอนผัน  กลุมบริษัทคาดวาจะสามารถเจรจาได   

2. การรับรูรายได  มีรายไดจากการใหบริการเรือจางเหมาเปนระยะเวลา จํานวน 277.26 ลานบาท  
ซ่ึงเปนจํานวนท่ีนัยสําคัญ มีผลมาจากปจจัยโดยคาระวางเรือซ่ึงเปล่ียนแปลงตามอัตราคา
ระวางเรือในตลาดโลก  นอกจากนี้ จากแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบ
โดยตรงตอสถานการณการแขงขัน  ในอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลท่ีรุนแรงข้ึน โดยทํา
ความเขาใจในระบบการรับงานและระบบการรับรูรายได วิเคราะหและทดสอบการคํานวณ
ของระยะเวลาการเดินเรือ ปริมาณการขนสงกับอัตราการส้ินเปลืองของน้ํามันท่ีใชวา
สอดคลองกับรายไดท่ีเกิดข้ึน 

3. การดอยคาเรือ กลุมบริษัท ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี  โดยมีเรือเดินทะเลจํานวน  5 ลํา  เปน
สินทรัพยสุทธิจํานวน 1,547.16 ลานบาท  ในงบการเงินรวม  คิดเปนรอยละ 97.13 ของ
สินทรัพยรวม  ซ่ึงบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิติดตอกันหลายป  ทําใหมีขอบงช้ี
ในเร่ืองของการดอยคา  การวัดการดอยคาของสินทรัพยจึงใชวิธีวัดมูลคาจากรายงานประเมิน
การสอบทานมูลคาสินทรัพยโดยใชหลักเกณฑการประเมินเพื่อกําหนดมูลคาตลาด  เนื่องจาก
การประเมินสภาพของทรัพยสินเพื่อประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินมีความซับซอน  
และเปนการใชดุลยพินิจ  ท่ีมีนัยสําคัญภายใตขอสมมติฐานท่ีถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจ
โลกและตลาดซ้ือขายเรือในอนาคต  ซ่ึงบริษัทดําเนินการทดสอบการดอยคาของเรือโดย
ผูเช่ียวชาญตามหลักเกณฑของมูลคาตลาดและใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญในการประเมินสภาพ
ขององคประกอบหลักของเรือ และเปรียบเทียบขอสมมุติฐานกับแหลงขอมูลภายนอกและ
ภายในของกลุมบริษัท ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย
บริหารในการพิจารณาวาราคาทุนของทรัพยสินกับราคาท่ีประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
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ข.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ          
     1.  การรับรูรายไดและคาใชจาย         
            รายไดจากการใหบริการ ประกอบดวย รายไดคาจางเหมาเรือเปนระยะเวลา (Charter hire) ซ่ึงเกิดจาก
การใหบริการเรือแบบจางเหมาเปนระยะเวลา (Time charter) และรายไดคาระวางเรือ   (Freight income)   ซ่ึง
เกิดจากการรับขนสงเปนรายเที่ยว (Voyage charter)        
            บริษัทฯ รับรูรายไดคาจางเหมาเรือเปนระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของตามเกณฑคงคางและรับรู
รายไดคาระวางเรือเม่ือการใหบริการไดส้ินสุดลงแลว       
             รายไดอ่ืน และคาใชจายอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง       
     2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย  
กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 เดือน  และไมมีภาระผูกพัน      
     3.  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน        

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรับหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมไดท้ังนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนข้ึนจากประสบการณในการเรียกเกบ็หนีใ้นอดตี ควบคูกับการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน  หนี้สูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร        
     4.  พัสดุคงเหลือ          
            พัสดุคงเหลือ ไดแก น้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืน วัสดุและของใชส้ินเปลืองประจําเรือเดินทะเล 
แสดงไวในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
    5.  เงินลงทุนในบริษัทยอย          
           เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวธีิราคาทุน หักดวยคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)       
  6.  เงินลงทุนในบริษัทรวม          
            เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวม  โดยใชวิธีสวนไดเสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยใชวิธีราคาทุน          
   7.  เรือเดินทะเล และอุปกรณ          
            เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย    สําหรับเรือเดินทะเลและยานพาหนะคิดคาเส่ือมราคา
หลังหักมูลคาคงเหลือ บริษัทฯ  ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพย ดังนี้    
 เรือเดินทะเล      15-30   ป   
 รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดบัญชี  2-3   ป   
 อุปกรณประจําเรือ     5  ป   
 อุปกรณและเคร่ืองใชสํานักงาน    5   ป   
 ยานพาหนะ      5-10   ป   
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            ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง    หรือจํานวนท่ีจะไดรับจากการจําหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลด
ใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน       
 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการตรวจสอบ   สภาพเรือและคาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจะรับรูรวม
ในรายจายการซอมเรือคร้ังใหญ   คาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุ
การใชงานจนกระท่ังมีการซอมเรือคร้ังใหญคร้ังตอไป    ซ่ึงอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 2-3 ป   ในกรณีท่ีมี
การซอมเรือคร้ังใหญกอนวันครบกําหนด ตนทุนท่ีเหลืออยูของการซอมเรือคร้ังใหญจะถูกตัดจําหนายทันที
 ตนทุนดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเพื่อเปนเงินทุนในการกอสรางเพ่ือใหไดมาซ่ึงเรือเดินทะเลและอุปกรณ
ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยตลอดชวงเวลาท่ีจะสรางใหเสร็จและเตรียมสินทรัพยใหอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชไดตามวัตถุประสงค  ตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมระยะยาวสุทธิ
จากการตัดจําหนายคาใชจายทางการเงินท่ีเกี่ยวของกัน       
           กําไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการ
คํานวณกําไรจากการดําเนินงาน          
     8.  คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย         
            คาใชจายทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับการกูยืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนกอนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูยืมและกอน
การเบิกถอนเงินกูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายและถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงตามอายุของเงินกูยืม         
     9.  การดอยคาของสินทรัพย  
           บริษัทฯ  และบริษัทยอย    ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย    เม่ือมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยของบริษัทฯ  สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น  ๆ   ตามปกติทาง
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชแลวแตอยางใดจะสูงกวา)   โดยท่ีการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ  หรือ
พิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวา      
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  บริษัทฯ  และบริษัทยอยจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมีขอบงช้ีวา การดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีก
ตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางท่ีลดลง        
     10. กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน        
 บริษัทฯ  จัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามท่ีไดกําหนดการ
จายสมทบไวแลว  สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท  และไดรับการ
บริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก  กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากบริษัทฯ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ    สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 
  
 



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

69 
 

     11. การแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ       
              การเปล่ียนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี    เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตาง  ๆ   ท่ีใชในการ
รายงาน  ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีพิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ   
ดังนั้น    จึงกําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศ      
ใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาว    

กลุมบริษัทดําเนินงานในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   ซ่ึงเปน
สกุลเงินท่ีใชในการกําหนดและชําระราคาของรายการซ้ือและขายเกือบท้ังหมด   ดังนั้น   ผูบริหารจึงกําหนดให
ใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานในธุรกิจเดินเรือทางทะเลของกลุมบริษัท   และใช
สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน      
            มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้   กําหนดใหการรับรูรายการคาเม่ือเร่ิมแรกดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน   
(สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)  รายการคาท่ีไมไดเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเปนรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศ และผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
ผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนอ
งบการเงินจะถูกรับรูในสวนของผูถือหุน  ในกรณีท่ีเงินบาทท่ีใชนําเสนองบการเงินแข็งคาเม่ือเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีใชในการดําเนินงาน  มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย  หนี้สิน  และผลตางจากการแปลงคา
งบการเงินท่ีบันทึกในสวนของเจาของจะลดลง ในทางกลับกันถาเงินบาทออนคาเม่ือเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน และผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีบันทึกในสวนของ
เจาของจะเพ่ิมข้ึน  
     12.  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ         

บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทในอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการยอด
คงเหลือของบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตรา
แลกเปล่ียน  ณ วันนั้น  บริษัทฯมีนโยบายปองกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน สําหรับเจาหนี้การคาท่ี
เปนเงินตราตางประเทศ โดยทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร  ผลตางซ่ึงเกิดจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินงวด จะบันทึกเปน
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนทันที        
            กําไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา  ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป    
     13. สัญญาเชาการเงิน          
            การเชาซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสินท่ีเชานั้น ๆ ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชา
การเงิน บันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชา    
แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา    หักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา   คาเชาท่ีชําระจะแยกเปน
สวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหกัจากหนี้ตามสัญญาเพ่ือทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวด  เปนอัตรา
คงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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 สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา         
     14. สัญญาเชาดําเนินงาน          
             รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนนิงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสนตรงตลอดอายุสัญญา
เชา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว   
     15.  เคร่ืองมือทางการเงิน           
             เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา  
เงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  ลูกหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้า
ประกัน  รายไดคางรับ  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน      เจาหนี้การคาและเจาหนี้
หมุนเวียนอ่ืน     เจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกันเงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     
นโยบายการบัญชีเกณฑการรับรูและวัดมูลคาสําหรับแตละรายการไดมี     
การเปดเผยแยกตามแตละหวัขอท่ีเกีย่วของ         
     16.  คาใชจายภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
              รายจายเกีย่วกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดงวดปจจบัุนและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี          
             16.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคลปจจุบัน    
  บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษเีงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรในงวดนัน้ทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
              16.2  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         

บริษัทฯ  และบริษัทยอย    บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน  ณ  วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนีสิ้นนั้น  
โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน      

บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษี
ทุกรายการแตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีรวมท้ังผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 
            บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ จะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย  จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน     
     17.  กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน          
             กําไรตอหุน ท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน ซ่ึงคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายและเรียกชําระแลว ณ วนัส้ินงวด   
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ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีหุนสามัญเทียบเทา   
     18.  ประมาณการทางบัญชี          
              การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฝายบริหารตองใชการประมาณการ      
และต้ังขอสมมติฐานบางประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงไวในงบการเงิน  และการเปดเผยใน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินท่ีประมาณไว  อัน
อาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป  ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญไดแก  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
คาเผ่ือการลดราคาสินคา  คาเส่ือมราคา  และคาเผ่ือการลดมูลคาของสินทรัพย   การประมาณการในเร่ืองตาง  ๆ   
ไดถูกเปดเผยในแตละสวนท่ีเกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว     
     19.  ประมาณการหนี้สิน           
              บริษัทฯ  และบริษัทยอย   จะบันทึกประมาณการหน้ีสิน   เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการ 
เกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระ
ผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ  เพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนท่ีตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ   หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายท่ีจายชําระไป
ตามประมาณการหน้ีสินท้ังหมดหรือบางสวนอยางแนนอน  บริษัทฯ จะรับรูรายจายท่ีไดรับคืนเปนสินทรัพย
แยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวของ      
     20.  ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนกังาน     
             บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทยมูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน  โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว     
ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตท่ีบริษัทฯ  กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม  สมมติฐานท่ีใชในการ
ประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
เงินเดือนพนักงานและอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน  การ
เปล่ียนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุก
ป   บริษัทฯ  ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม  ซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีควรนํามาใชในการ
คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมิน
อัตราสวนลดท่ีเหมาะสมบริษัทฯ   จะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล   ซ่ึงจายในสกุลเงินท่ี
ไดรับประโยชน และจะบันทึกภาระหนี้สินในอดีตท่ีเกิดกอนป 2554 โดยรับรูเปนคาใชจายทันที  
              ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and   
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
              หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน    ประกอบดวย     มูลคาปจจุบันของ
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน หกัดวย ตนทุนบริการในอดีตท่ียงัไมไดรับรู     
               เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ฉบับใหมซ่ึงไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจาง สําหรับลูกจางท่ีทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป ให
มีสิทธ์ิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย  400  วัน  อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
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ฉบับใหมดังกลาว  อยูระหวางรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึก
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม  เม่ือมีผลบังคับใชตามกฎหมาย   
     21.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน       
           บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  หมายถึง  บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
           นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ   ผูบริหารสําคัญ   กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ   ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ         
     22. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ       
           ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอการใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบ
ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกตางไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไวการใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้   
      สัญญาเชา           
            ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน  ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและ  รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ  ไดโอนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม      
     คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ          
            กลุมบริษัทใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑในการพิจารณาการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกําหนดชวงอายุลูกหนี้และ
สถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ท่ีมีอายุหนี้คางชําระ  
     เรือเดินทะเล และอุปกรณ           
            ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของเรือและอุปกรณ   ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของเรือและอุปกรณ  และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน  นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคา
ของเรือ อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา  หากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น     
     ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน     

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน  
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     23.  การวัดมูลคายุติธรรม          
            นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยหลายขอกาํหนดใหมีการวัดมูลคา
ยุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินและไมใชทางการเงิน       

บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบ
แนวคิดนี้รวมถึงผูประเมินมูลคา ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 3และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
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ค. ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็  และงบกระแสเงินสด  โดยเปรยีบเทยีบสําหรบังบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะบรษัิท  ในระยะเวลา 3 ป

2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30,302,977.38       1.75 1,530,968.15         0.09 11,962,501.98        0.53

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 4,714,784.61         0.27 5,374,125.29         0.30 4,603,283.25          0.21

เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                           0.00 -                           0.00 -                            0.00

พัสดุคงเหลือ 60,643,146.10       3.50 65,623,442.63      3.66 76,523,825.20        3.41

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 95,660,908.09       5.52      72,528,536.07      4.05      93,089,610.43        4.15      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 23,592,522.60       1.36 23,854,261.48      1.33 25,717,473.45        1.15

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                           0.00 -                           0.00 -                            0.00

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 15,435,096.20       0.89 15,545,021.40      0.87 17,043,257.64        0.76

เรือเดินทะเลและอุปกรณ 1,592,939,720.39 91.84 1,679,727,155.84 93.57 2,105,166,753.64  93.78

สนิทรัพยไมมีตัวตน 885,679.33            0.05 71,306.13              0.00 292,290.73             0.01

ลูกหน้ีเงินชดใชคาเสยีหาย 3,530,667.72         0.20 848,254.00            0.05 1,015,447.77          0.05

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,377,961.58         0.14 2,327,246.43         0.13 2,226,626.83          0.10

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,638,761,647.82 94.48    1,722,373,245.28 95.95    2,151,461,850.06  95.85    

รวมสินทรัพย 1,734,422,555.91 100.00  1,794,901,781.35 100.00 2,244,551,460.49  100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย

   งบการเงินรวม (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
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2561 % 2560 % 2559 %

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก

สถาบันการเงิน 79,357,749.22       4.58 53,851,233.08      3.00 82,305,758.87        3.67

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 240,792,505.54    13.88 217,642,656.98    12.13 245,798,581.70     10.95

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 47,495,085.20       2.74 42,331,320.74      2.36 416,492,469.80     18.56

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหน้ีสนิหมุนเวียน 258,949,404.00    14.93 359,292,065.84    20.02 -                            0.00

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 71,635.85               0.00 -                           0.00 -                            0.00

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 112,159,693.16    6.47 106,309,035.93    5.92 113,321,648.47     5.05

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น 23,413,634.32       1.35 23,413,545.49      1.30 23,420,392.01        1.04

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 762,239,707.29    43.95    802,839,858.06    44.73    881,338,850.85     39.27    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 582,286,722.03    33.57 533,755,341.55    29.74 649,898,231.26     28.95

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน 180,880.06            0.01 -                           0.00 -                            0.00

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 11,357,430.00       0.65 11,438,315.00      0.64 11,623,035.14        0.52

ประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 15,912,391.87       0.92 21,263,140.63      1.18 21,416,899.78        0.95

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 609,737,423.96    35.15    566,456,797.18    31.56    682,938,166.18     30.42    

รวมหน้ีสิน 1,371,977,131.25 79.10    1,369,296,655.24 76.29    1,564,277,017.03  69.69    

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

   งบการเงินรวม (บาท)
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2561 % 2560 % 2559 %

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

     หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 643,050,000.00    37.08 643,050,000.00    35.83 643,050,000.00     28.65

     หุนบุริมสทิธ ิ2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 7,650,000.00         0.44 7,650,000.00         0.43 7,650,000.00          0.34

รวมทุนจดทะเบียน 650,700,000.00    37.52    650,700,000.00    36.26    650,700,000.00     28.99    

ทุนที่ชําระแลว

     หุนสามัญ 138,245,071 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 414,735,213.00    23.91 414,735,213.00    23.11 414,735,213.00     18.48

     หุนบุริมสทิธ ิ2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 7,650,000.00         0.44 7,650,000.00         0.43 7,650,000.00          0.34

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 82,192,606.50       4.74 82,192,606.50      4.58 82,192,606.50        3.66

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 25,800,000.00       1.49 25,800,000.00      1.44 25,800,000.00        1.15

ยังไมไดจัดสรร (159,101,426.04)   (9.17) (98,145,562.47)     (5.47) 110,404,493.97     4.92

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (175,065,590.37)   (10.09) (172,963,521.89)   (9.64) (138,069,804.97)    (6.15)

รวมสวนของบริษัทใหญ 196,210,803.09    11.32    259,268,735.14    14.45    502,712,508.50     22.40    

สวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 166,234,621.57    9.58 166,336,390.97    9.26 177,561,934.96     7.91

รวมสวนของผูถือหุน 362,445,424.66    20.90    425,605,126.11    23.71    680,274,443.46     30.31    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,734,422,555.91 100.00  1,794,901,781.35 100.00 2,244,551,460.49  100.00 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

   งบการเงินรวม (บาท)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

77 
 

 

 
 

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

รายไดจากการใหบริการ 277,260,385.46  90.38       295,529,426.43  87.75     327,905,993.14  91.94     

รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ 14,616,761.38     4.76         17,057,644.15     5.07       20,707,130.13     5.81       

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,424,015.54       0.46         -                         -         1,805,295.69       0.51       

รายไดอื่น 13,484,272.98     4.40         24,173,787.41     7.18       6,191,008.15       1.74       

รวมรายได 306,785,435.36  100.00     336,760,857.99  100.00   356,609,427.11  100.00   

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ (270,738,219.91) (88.25)      (331,363,812.27) (98.40)    (360,538,140.48) (101.10) 

คาใชจายในการบริหาร (50,939,193.22)   (16.60)      (136,870,840.98) (40.64)    (59,089,685.81)   (16.57)    

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                         -           (34,162,621.37)   (10.14)    -                         -         

รวมคาใชจาย (321,677,413.13) (104.85)   (502,397,274.62) (149.18) (419,627,826.29) (117.67) 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (14,891,977.77)   (4.85)        (165,636,416.63) (49.18)    (63,018,399.18)   (17.67)    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,002,563.74       0.98         3,394,131.29       1.01       4,588,986.00       1.29       

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (11,889,414.03)   (3.87)        (162,242,285.34) (48.17)    (58,429,413.18)   (16.38)    

ตนทุนทางการเงิน (47,996,702.12)   (15.65)      (42,554,007.85)   (12.64)    (49,768,699.83)   (13.96)    

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (59,886,116.15)   (19.52)      (204,796,293.19) (60.81)    (108,198,113.01) (30.34)    

ภาษีเงินได -                         -           -                         -         -                         -         

ขาดทุนสําหรับป (59,886,116.15)   (19.52)      (204,796,293.19) (60.81)    (108,198,113.01) (30.34)    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

    งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

    เปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน (3,273,585.30)      (50,706,515.87)   (7,271,289.91)      

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก

      คณิตศาสตรประกันภัย -                         833,491.71          -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,273,585.30)      (49,873,024.16)   (7,271,289.91)      

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (63,159,701.45)   (254,669,317.35) (115,469,402.92) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (บาท)

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (60,955,863.57)   (209,383,548.15) (117,113,374.81) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1,069,747.42       4,587,254.96       8,915,261.80       

ขาดทุนสําหรับป (59,886,116.15)   (204,796,293.19) (108,198,113.01) 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (63,057,932.05)   (243,443,773.36) (123,302,303.18) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม (101,769.40)         (11,225,543.99)   7,832,900.26       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (63,159,701.45)   (254,669,317.35) (115,469,402.92) 

ขาดทุนตอหุน

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐานสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (0.4465)                 (1.5201)                 (0.8527)                 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม (บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (59,886,116.15)      (73.43)     (204,796,293.19)  1,153.86 (108,198,113.01)  (123.07) 
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
  จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสือ่มราคา 100,616,661.05     123.37    121,975,712.95   (687.24)   128,122,988.62   145.73   
รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี 19,065,243.86       23.38      20,093,621.63      (113.21)   34,059,515.14      38.74     
โปรแกรมตัดจําหนาย 60,366.70               0.07        218,012.49           (1.23)        233,015.07           0.27       
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (189,119.45)            (0.23)       47,607,386.64      (268.23)   (45,197.04)            (0.05)      
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสนิ 7,647.48                  0.01        9.00                        -           7.00                        -         
ขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพย -                            -          30,426,146.83      (171.43)   -                          -         
ประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ
          ผลประโยชนพนักงาน 1,300,617.74          1.59        1,697,259.29        (9.56)        1,734,744.26        1.97       
หน้ีสนิตัดบัญชี (6,176,323.79)        (7.57)       -                          -           -
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
          ตามวิธสีวนไดเสยี (3,976,970.12)        (4.88)       (3,490,598.21)       19.67       (4,588,986.00)       (5.22)      
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,011,296.25          1.24        (5,948,741.14)       33.52       (4,477,933.31)       (5.09)      
คาใชจายดอกเบ้ีย 47,996,702.12       58.85      42,554,007.85      (239.76)   49,768,699.82      56.61     
ดอกเบี้ยรับ (73,344.26)              (0.09)       (1,485.63)               0.01         (1,681.99)               -         
เงินปนผลรับ (250,884.09)            (0.31)       (263,727.91)          1.49         (130,421.58)          (0.15)      

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินดําเนินงาน 99,505,777.34       122.00    50,071,310.60      (282.11)   96,476,636.98      109.74   

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา 2,764,354.06          3.39        (729,534.11)          4.11         23,731.65              0.03       
พัสดุคงเหลือ 5,333,783.20          6.54        10,900,382.57      (61.41)      2,043,081.56        2.32       
ลูกหน้ีเงินชดใชคาเสยีหาย (2,668,893.74)        (3.27)       (1,010,576.09)       5.69         (474,118.77)          (0.54)      
สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 101,640.19             0.12        (16,937.48)            0.10         6,232.29                0.01       

สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 5,530,883.71          6.78        9,143,334.89        (51.51)      1,598,926.73        1.82       
หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 24,712,335.80       30.30      (32,919,098.81)    185.47     30,395,913.97      34.57     
จายชําระประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ
          ผลประโยชนพนักงาน (1,023,000.00)        (1.25)       (995,000.00)          5.61         -                          

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 23,689,335.80       29.05      (33,914,098.81)    191.08     30,395,913.97      34.57     
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 128,725,996.85     157.84    25,300,546.68      (142.55)   128,471,477.68   146.12   

จายดอกเบี้ย (47,018,384.41)      (57.65)     (42,949,816.44)    241.99     (40,173,237.61)    (45.69)    
จายภาษีเงินได (152,106.68)            (0.19)       (369,552.19)          2.08         (379,674.48)          (0.43)      
รับเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย -                            270,081.87           (1.52)        -                          -         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 81,555,505.76       100.00    (17,748,740.08)    100.00     87,918,565.59      100.00   

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

   งบการเงินรวม (บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทอื่น -                            -          -                          -           (900,000.00)          2.43       
เงินสดจายใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                            -          -                          -           -                          -         
เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวของก -                            -          -                          -           -                          -         

เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ 186,915.88             (0.46)       41,512,273.36      99.05       44,858.81              (0.12)      
เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ (43,523,167.14)      107.62    (2,844,349.20)       (6.79)        (37,838,351.43)    102.08   
เงินสดจายซื้อทรัพยสนิไมมีตัวตน (434,268.62)            1.07        (13,533.55)            (0.03)        -                          -         
ดอกเบ้ียรับ 73,719.79               (0.18)       1,434.83                -           1,680.73                -         
รับเงินปนผล 3,256,500.00          (8.05)       3,256,500.00        7.77         1,628,250.00        (4.39)      

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (40,440,300.09)      100.00    41,912,325.44      100.00     (37,063,561.89)    100.00   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้

         จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 25,636,005.15       (279.14)  (28,575,135.52)    35.46       13,589,692.79      (23.80)    
รับเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 22,006,000.00       (239.61)  5,759,760.00        (7.15)        45,511,900.00      (79.73)    
จายชําระเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการ
         ท่ีเก่ียวของกัน (16,126,000.00)      175.59    (12,774,760.00)    15.85       (14,974,000.00)    26.23     
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (40,672,979.00)      442.87    (45,870,090.74)    56.92       (68,596,870.41)    120.16   
เงินสดจายสญัญาเชาทางการเงิน (27,000.00)              0.29        -                          -           (32,313.00)            0.06       
รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน -                            -          868,516.14           (1.08)        -                          -         
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน -                            -          -                          -           (32,586,728.13)    57.08     

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (9,183,973.85)        100.00    (80,591,710.12)    100.00     (57,088,318.75)    100.00   
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (3,116,955.46)        45,995,739.02      5,090,426.90        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 28,814,276.36       (10,432,385.74)    (1,142,888.15)       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,530,968.15          11,962,501.98      13,106,877.89      
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (42,267.13)              851.91                   (1,487.76)               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,302,977.38       1,530,968.15        11,962,501.98      

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

   งบการเงินรวม (บาท)

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
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สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30,299,449.11       2.55      861,029.96            0.07      170,610.37             0.01      

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 8,262,731.85         0.70      7,709,568.74         0.64      24,758,164.87        1.57      

เงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,510,108.85         0.21      64,513.73              0.01      

พัสดุคงเหลือ 40,683,449.68       3.43      46,432,698.52      3.83      55,865,876.26        3.54      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 81,755,739.49       6.89      55,067,810.95      4.55      80,794,651.50        5.12      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6,340,675.02         0.53      6,385,831.85         0.53      7,001,301.22          0.44      

เงินลงทุนในบริษัทยอย 119,193,700.01    10.04    120,042,570.08    9.90      131,612,327.56     8.34      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 15,435,096.20       1.30      15,545,021.40      1.28      17,043,257.64        1.08      

เรือเดินทะเลและอุปกรณ 957,682,925.16    80.67    1,012,017,921.07 83.48    1,338,579,799.96  84.81    

สนิทรัพยไมมีตัวตน 885,678.36            0.07      57,823.62              -        131,427.01             0.01      

ลูกหน้ีเงินชดใชคาเสยีหาย 3,507,802.94         0.30      848,254.00            0.07      1,015,447.77          0.06      

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,377,894.73         0.20      2,327,246.43         0.19      2,226,626.83          0.14      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,105,423,772.42 93.11    1,157,224,668.45 95.45    1,497,610,187.99  94.88    

รวมสินทรัพย 1,187,179,511.91 100.00  1,212,292,479.40 100.00 1,578,404,839.49  100.00 

สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561
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หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก

สถาบันการเงิน 69,430,415.33       5.85      43,918,405.24      3.62      72,371,908.34        4.59      

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 236,082,248.66    19.89    211,930,950.73    17.48    241,862,374.34     15.32    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 11,151,309.20       0.94      9,650,420.74         0.80      13,713,765.09        0.87      

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหน้ีสนิหมุนเวียน -                           -        61,895,875.84      5.11      -                            -        

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน

สวนท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 71,635.85               0.01      -                           -        

เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 112,159,693.16    9.45      106,309,035.93    8.77      113,321,648.47     7.18      

เงินกูยืมระยะสัน้จากบริษัทอื่น 23,413,634.32       1.97      23,413,545.49      1.93      23,420,392.01        1.48      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 452,308,936.52    38.11    457,118,233.97    37.71    464,690,088.25     29.44    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 582,286,722.03    49.04    533,755,341.55    44.03    649,898,231.26     41.17    

หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน 180,880.06            0.02      -                           -        -        

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 11,357,430.00       0.96      11,438,315.00      0.94      11,623,035.14        0.74      

ประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 15,912,391.87       1.34      21,263,140.63      1.75      21,416,899.78        1.36      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 609,737,423.96    51.36    566,456,797.18    46.72    682,938,166.18     43.27    

รวมหน้ีสิน 1,062,046,360.48 89.47    1,023,575,031.15 84.43    1,147,628,254.43  72.71    

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 

     หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 643,050,000.00    54.17    643,050,000.00    53.04    643,050,000.00     40.74    

     หุนบุริมสทิธ ิ2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 7,650,000.00         0.64      7,650,000.00         0.63      7,650,000.00          0.48      

รวมทุนจดทะเบียน 650,700,000.00    54.81    650,700,000.00    53.67    650,700,000.00     41.22    

ทุนที่ชําระแลว

     หุนสามัญ 138,245,071 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 414,735,213.00    34.93    414,735,213.00    34.21    414,735,213.00     26.28    

     หุนบุริมสทิธ ิ2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 7,650,000.00         0.64      7,650,000.00         0.63      7,650,000.00          0.48      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 82,192,606.50       6.92      82,192,606.50      6.78      82,192,606.50        5.21      

กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 25,800,000.00       2.17      25,800,000.00      2.13      25,800,000.00        1.63      

ยังไมไดจัดสรร (231,437,493.23)   (19.49)   (169,460,866.43)   (13.98)  44,257,832.97        2.80      

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (173,807,174.84)   (14.64)   (172,199,504.82)   (14.20)  (143,859,067.41)    (9.11)     

รวมสวนของบริษัทใหญ 125,133,151.43    10.53    188,717,448.25    15.57    430,776,585.06     27.29    

สวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                           -                            

รวมสวนของผูถือหุน 125,133,151.43    10.53    188,717,448.25    15.57    430,776,585.06     27.29    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,187,179,511.91 100.00  1,212,292,479.40 100.00 1,578,404,839.49  100.00 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
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รายได

รายไดจากการใหบริการ 190,126,080.27  83.91     195,155,524.44  80.08      223,631,112.99  86.64      

รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ 18,711,249.41     8.26        21,391,953.39     8.78        24,584,552.43     9.53        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,480,817.44       0.65        -                         -          2,182,987.69       0.85        

รายไดอื่น 16,277,621.50     7.18        27,150,782.04     11.14      7,699,143.20       2.98        

รวมรายได 226,595,768.62  100.00   243,698,259.87  100.00   258,097,796.31  100.00    

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ (208,403,434.85) (91.97)    (262,683,506.87) (107.79)  (293,847,236.54) (113.85)  

คาใชจายในการบริหาร (50,013,564.57)   (22.07)    (135,907,727.17) (55.77)    (58,353,450.89)   (22.61)     

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                         -          (32,152,944.05)   (13.19)    -                         -          

รวมคาใชจาย (258,416,999.42) (114.04)  (430,744,178.09) (176.75)  (352,200,687.43) (136.46)  

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (31,821,230.80)   (14.04)    (187,045,918.22) (76.75)    (94,102,891.12)   (36.46)     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                         -          -                         -          -                         -          

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (31,821,230.80)   (14.04)    (187,045,918.22) (76.75)    (94,102,891.12)   (36.46)     

ตนทุนทางการเงิน (30,155,396.00)   (13.31)    (27,506,272.89)   (11.29)    (35,339,321.58)   (13.69)     

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (61,976,626.80)   (27.35)    (214,552,191.11) (88.04)    (129,442,212.70) (50.15)     

ภาษีเงินได -                         -                         -                         

ขาดทุนสําหรับป (61,976,626.80)   (27.35)    (214,552,191.11) (88.04)    (129,442,212.70) (50.15)     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

    งบการเงินจากสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน

    เปนสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงิน (1,607,670.02)      (28,340,437.41)   (5,941,758.87)      

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก

      คณิตศาสตรประกันภัย -                         833,491.71          -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรบัป (1,607,670.02)      (27,506,945.70)   (5,941,758.87)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (63,584,296.82)   (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
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การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (61,976,626.80)   (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                         -                         -                         

ขาดทุนสําหรับป (61,976,626.80)   (214,552,191.11) (129,442,212.70) 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (63,584,296.82)   (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                         -                         -                         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (63,584,296.82)   (242,059,136.81) (135,383,971.57) 

ขาดทุนตอหุน

ขาดทุนตอหุนข้ันพ้ืนฐานสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (0.4538)                 (1.5575)                 (0.9419)                 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนกอนภาษีเงินได (61,976,626.80)  (116.88) (214,552,191.11) 1,301.05 (129,442,212.70) (376.96) 
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
  จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสือ่มราคา 75,107,331.81   141.64   94,957,694.82    (575.82)   100,230,508.35  291.89  
รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี 16,702,724.85   31.50     14,091,467.58    (85.45)      28,903,508.60     84.17    
โปรแกรมตัดจําหนาย 47,039.25           0.09       78,580.31            (0.48)        89,041.93             0.26       
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (189,119.44)       (0.36)      47,607,386.64    (288.69)   (45,197.04)           (0.13)     
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสนิ 7,647.48             0.01       9.00                       -           7.00                       -         
ขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพย -                       -         30,426,146.83    (184.50)   -                         -         
ประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ
          ผลประโยชนพนักงาน 1,300,617.74     2.45       1,697,259.29       (10.29)      1,734,744.26       5.05       
หน้ีสนิตัดบัญชี (6,176,323.79)    (11.65)    -                         -           
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
          ตามวิธสีวนไดเสยี -                       -         -                         -           -                         -         
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 998,661.79         1.88       23,820,769.18    (144.45)   (4,145,109.93)      (12.07)   
คาใชจายดอกเบ้ีย 30,155,396.00   56.87     27,506,272.89    (166.80)   35,339,321.57     102.92  
ดอกเบี้ยรับ (73,231.18)          (0.14)      (380.64)                 -           (331.95)                 -         
เงินปนผลรับ (3,346,095.19)    (6.31)      (3,241,827.52)     19.66       (1,639,906.67)      (4.78)     

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินดําเนินงาน 52,558,022.52   99.10     22,391,187.27    (135.77)   31,024,373.42     90.35    

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา 1,548,779.45     2.92       17,026,380.00    (103.25)   (5,009,026.44)      (14.59)   
พัสดุคงเหลือ 6,102,735.51     11.51     9,433,177.74       (57.20)      3,101,617.88       9.03       
ลูกหน้ีเงินชดใชคาเสยีหาย (2,646,028.96)    (4.99)      (1,010,576.09)     6.13         (474,118.77)         (1.38)     
สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 101,706.21         0.19       -                         -           6,218.61               0.02       

สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน) ลดลง 5,107,192.21     9.63       25,448,981.65    (154.32)   (2,375,308.72)      (6.92)     
หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 24,579,307.03   46.35     (31,168,393.07)   189.01     32,915,512.51     95.86    
จายชําระประมาณการหน้ีสนิไมหมุนเวียนสําหรับ
          ผลประโยชนพนักงาน (1,023,000.00)    (1.93)      (995,000.00)         6.03         -                         -         

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 23,556,307.03   44.42     (32,163,393.07)   195.04     32,915,512.51     95.86    
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 81,221,521.76   153.17   15,676,775.85    (95.06)      61,564,577.21     179.29  

จายดอกเบ้ีย (28,043,136.13)  (52.88)    (32,068,044.84)   194.46     (26,846,740.17)   (78.18)   
จายภาษีเงินได (152,105.70)       (0.29)      (369,541.54)         2.24         (379,661.02)         (1.11)     
รับเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย -                       -         270,081.87          (1.64)        -                         -         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 53,026,279.93   100.00   (16,490,728.66)   100.00     34,338,176.02     100.00  

งบกระแสเงินสด
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทอื่น -                       -                         -           (900,000.00)         4.04       
เงินสดจายใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เกี่ยวของกัน (22,538,755.42)  52.83     (248,300.00)         (0.59)        -                         -         
เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเกี่ยวขอ 20,053,755.42   (47.01)    183,300.00          0.44         -                         -         
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ 186,915.88         (0.44)      41,512,273.36    99.04       44,858.81             (0.20)     
เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ (43,253,059.20)  101.40   (2,777,401.27)     (6.63)        (23,057,934.43)   103.47  
เงินสดจายซื้อทรัพยสนิไมมีตัวตน (434,268.62)       1.02       (13,533.55)           (0.03)        -                         -         
ดอกเบี้ยรับ 73,606.13           (0.17)      370.06                  -           335.08                  -         
รับเงินปนผล 3,256,500.00     (7.63)      3,256,500.00       7.77         1,628,250.00       (7.31)     

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (42,655,305.81)  100.00   41,913,208.60    100.00     (22,284,490.54)   100.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
         จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 25,641,565.10   108.33   (28,577,026.49)   71.86       3,608,211.76       (24.27)   
รับเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกั 22,006,000.00   92.97     5,759,760.00       (14.49)      45,511,900.00     (306.19) 
จายชําระเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการ

         ที่เกี่ยวของกัน (16,126,000.00)  (68.13)    (12,774,760.00)   32.12       (14,974,000.00)   100.74  
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7,825,779.00)    (33.06)    (5,045,500.74)     12.69       (16,391,398.40)   110.27  
เงินสดจายสญัญาเชาทางการเงิน (27,000.00)          (0.11)      -                         -           (32,313.00)           0.22       
รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -                       868,516.14          (2.18)        -                         -         
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน -                       -                         -           (32,586,728.13)   219.23  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 23,668,786.10   100.00   (39,769,011.09)   100.00     (14,864,327.77)   100.00  
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (4,559,073.94)    15,036,098.83    2,898,409.30       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 29,480,686.28   689,567.68          87,767.01             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 861,029.96         170,610.37          84,331.12             
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (42,267.13)          851.91                  (1,487.76)              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 30,299,449.11   861,029.96          170,610.37          

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับป ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ค.  อัตราสวนทางการเงิน

กลุมอุตสาหกรรมและบริการ

2561 2560 2559 2561 2560 2559

1. อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.13 0.09 0.11 0.18 0.12 0.17

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 0.05 0.01 0.02 0.09 0.02 0.05

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 6.55 6.08 5.05 15.12 29.95 39.87

อตัราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้ (เทา) 1.18 1.43 1.59 0.93 1.16 1.33

ระยะเวลาชําระหนี้ (วนั) 305.08 251.75 226.42 387.10 310.34 270.68

2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากําไรขั้นตน (%) 2.35 (12.22) (9.95) (9.61) (34.60) (31.40)

อตัรากําไรสุทธิ (%) (19.52) (60.81) (30.34) (27.35) (88.04) (50.15)

อตัราผลตอบแทนผูถอืหุน (%) (26.77) (54.96) (20.75) (39.49) (69.27) (25.97)

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนสินทรพัย (%) (3.39) (10.14) (4.67) (5.17) (15.38) (7.91)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร (เทา) 2.49 (4.38) 0.92 1.33 (10.18) (2.09)

อตัราการหมุนของสินทรพัย (เทา) 0.17 0.17 0.15 0.19 0.17 0.16

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน   ( FINANCIAL POLICY RATIO )

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 3.79 3.22 2.30 8.49 5.42 2.66

อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา) (0.31) (3.89) (1.27) (1.06) (6.80) (2.66)

อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) (0.11) (1.37) (0.09) (0.54) (3.52) (1.34)

อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash(เทา) 1.36 0.29 0.30 2.01 0.30 1.42

อตัราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. ขอมูลตอหุน (PER SHARE)

มูลคาทีต่ราไวตอหุน บาท 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

มูลคาตามบญัชตีอหุน บาท 1.39 1.84 3.57 0.89 1.34 3.06

กําไร (ขาดทนุ) สุทธิตอหุน บาท (0.47) (1.52) (0.85) (0.48) (1.56) (0.94)

เงินปนผลตอหุน บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ



          

                  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                         แบบ 56-1 ประจําป 2561 

89 
 

14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
    

 ในป 2561 ผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 
59.87 ลานบาท โดยรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงอยูจํานวน 1.42 ลานบาท หรือมีขาดทุน
สุทธิจากการดําเนินงาน 61.29 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2560 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิ 204.80 ลานบาท ซ่ึงรวมผล
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 30.43 ลานบาท ผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 47.61 ลานบาทและผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 34.16 ลานบาท หรือมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 92.60 ลานบาท 
และมีรายไดจากการเดินเรือจํานวน 277.26 ลานบาท ในป 2561 ลดลงจาก 295.53 ลานบาท ในป 2560 
เนื่องจากมีการขายเรือจุฑาธรรมรักษา 1 ลํา ทําใหป 2561  บริษัทมีเรือท้ังส้ินจํานวน 5 ลํา 
 

 
 

   ในป 2559-2561   กลุมบริษัทฯ  มีรายไดจากการเดนิเรือและผลกําไรดงันี้   
                                               ( หนวย :  ลานบาท ) 

                      ป       2559    2560    2561 
                       รายไดจากการเดินเรือ   327.91    295.53    277.26 
                       ผลกําไร (ขาดทุน ) สุทธิ   (108.20) (204.80)   (59.89) 
                       ผลกําไร (ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน (110.00)   (92.60)   (61.31) 
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 ในป  2559-2561   กลุมบริษัทฯ  มีสัดสวนกําไรตอหุน ( EPS ) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผู
ถือหุน( ROE )  สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  ดังนี้   
                                   ป       2559              2560     2561 
       กําไร (ขาดทุน)  ตอหุน ( บาท )    (0.85)         (1.5201)    (0.4465) 
       อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ( % )  (20.75)           (54.96)   (26.77) 
 

ในชวงเวลาดังกลาว  สัดสวนในงบกําไรขาดทุนมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ในสวนของรายได
จากการใหบริการเรือ โดยเฉพาะรายไดจากการใหบริการเรือแบบจางเหมาเปนระยะเวลาที่มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก   
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ในการวิเคราะหแนวราบ  (Horizontal Analysis) 
 โดยคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการ  รายไดจากการใหบริการ  คาใชจายรวม  กําไร(ขาดทุน)

สําหรับป ดังนี้  
เปรียบเทียบอัตราเพิ่มข้ึน (ลดลง) เทียบกับปกอน  โดยในป 2561 กลุมบริษัท มียอดรายไดรวม 306.79  

ลานบาท  ลดลง  8.90 %  จาก 336.76  ลานบาท  ในป 2560 มีคาใชจายรวม  321.68  ลานบาท ลดลง 17.56 %  
จาก 390.20 ลานบาท ในป 2560  จึงทําใหกําไร(ขาดทุน) สําหรับป 2561  มีผลขาดทุนสุทธิ  59.89  ลานบาท 
ลดลง  70.76 %  จากผลขาดทุนสุทธิ  204.79  ลานบาท ในป 2560  เนื่องจากในป 2561 บริษัทฯ ขาดรายไดจาก
การหยุดเดินเรือ  2  ลํา เพื่อเขาอูแหงตามระยะเวลาไปท้ังส้ิน  96 วัน และการขายเรือไป 1 ลํา  (เรือจุฑาธรรม
รักษา) 
 

ในการวิเคราะหแนวต้ัง (Vertical Analysis) 
โดยคํานวณ สัดสวนของรายการ คาใชจายในการบริหาร  ตนทุนการใหบริการ  คาใชจายในการชําระ

ดอกเบ้ีย  กําไร(ขาดทุน) สําหรับป เปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมของแตละป  สัดสวนมีการเปล่ียนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญ ในปปจจุบัน          

                  2559              2560  2561 
                     %                  %     % 
    คาใชจายในการบริหาร                                         16.57       40.64  16.60 
    ตนทุนการใหบริการ                                              101      98.40   88.25 
    ตนทุนทางการเงิน                                                  13.96      12.64   15.65 
    กําไร(ขาดทุน)สําหรับป                                        (30.34)     (60.81) (20.59) 
    รายไดรวม                                                              100            100       100 
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ในป  2561  คาใชจายในการบริหารจํานวน  50.94  ลานบาท ลดลง 6.94 ลานบาท  คิดเปน 11.98 %  

เนื่องจากในป 2560 มีผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (เรือธรรมรักษา) จํานวน 47.61 ลานบาท และขาดทุน
จากการตีราคาทรัพยสิน (เรือมาลี) จํานวน 30.43 ลานบาท ในสวนตนทุนการใหบริการ จํานวน 270.74 ลาน
บาท  ลดลง 60.63 ลานบาท คิดเปน 18.29 % จากการจํานวนเรือลดลง 1 ลํา และตนทุนทางการเงิน จํานวน 
47.99 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5.4 ลานบาท คิดเปน  12.79 % เนื่องจากมีการปรับตัวของอัตราดอกเบ้ีย 

 

 
 

สําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑ  ในชวงป  2559-2561 กลุมบริษัทฯ มี 
รายไดจากการเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา และรายไดจากงานรับจางบริหารจัดการเรือ ดังนี้ 
                    (หนวย: ลานบาท) 
   ป                             2559            2560           2561 
   สวนงานเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)              328      296           277 
             สวนงานรับจางบริหารจัดการเรือ (Ship Management)                       21       17             15 
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ฐานะการเงิน  
    

 
 

ภาพรวมฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ  มีสินทรัพยรวม  หนี้สินรวม  และสวนของผูถือหุนดังนี้  
                (หนวย : ลานบาท) 
                        ป                                                      2559                 2560    2561 
                      สินทรัพยรวม                                            2,244.55 1,794.90 1,734.42 
                      หนี้สินรวม                                                1,564.28 1,369.30 1,371.98 
                      สวนของผูถือหุน                                          680.27      425.61    362.45 

 

 
 

              อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีการเปล่ียนแปลง  โดยมีอัตราสวนดังนี้   
                                         ป                                                             2559 2560   2561 

อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน  (เทา)                       2.30 3.22   3.79 
จากอัตราสวนท่ีเพิ่มข้ึน  แสดงวากลุมบริษทัฯ มีความสามารถชําระหนีไ้ดนอยลง  เม่ือเทียบกับปกอน 
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สินทรัพย 
 สัดสวนของสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ  เกอืบไมเปล่ียนแปลง  ในชวงป  2559-2561 มีสัดสวน
สินทรัพยหมุนเวยีน : สินทรัพยไมหมุนเวยีน ดังนี ้
       ป                      สินทรัพยหมุนเวียน  :               สินทรัพยไมหมุนเวียน 
  2559                                      4.15 %  :                         95.85 % 

2560                                      4.05 %  :                         95.95 % 
  2561                                      5.52 %  :                         94.48 % 
 
           ซ่ึงไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของฐานะทางการเงิน  รวมท้ังสามารถบริหารโครงสรางสินทรัพยได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 นอกจากนี้  สินทรัพยหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ  ในป  2559-2561 มีจํานวนดังนี้  
  โดยสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวยีน  ไดแก                                          
                                                                                        (หนวย : ลานบาท)                              
                                     ป                                             2559              2560                2561          
                       เงินสดหรือเทียบเทา                         11.96        1.53               30.30 
                                   ลูกหนีก้ารคา                                      4.60        5.37     4.72  
                                   สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืนๆ                    76.53      65.62   60.64 
                                   สินทรัพยหมุนเวยีนรวม                     93.09      72.53   95.65 
            สัดสวนไมเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ                                                     
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                   ป  เงินสดหรือเทียบเทา    :   ลูกหนี้การคาสุทธิ      :    สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืนๆ 
                   

2559             12.85 %           :         4.94 %                :           82.21 %                                             
2560               2.11 %           :         7.41 %                :           90.48 % 
2561             31.68 %           :         4.93 %                :           63.39 % 
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             คุณภาพของสินทรัพย 
  การดวยคาของสินทรัพย 

สําหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไดสอบทานการดอย
คาของสินทรัพย  ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาดวามูลคาท่ีจะไดรับคืน
ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น และใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ สินทรัพยนั้น 

 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   
บริษัทฯ  และบริษัทยอย ใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายขุองลูกหนี้ประกอบกับการประเมิน

สถานภาพทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้  เปนเกณฑในการพิจารณา การต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ โดย
มีการกําหนดชวงอายุลูกหนีแ้ละสถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑ  ในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ท่ีมีอายุหนี้คางชําระ 

 
ลูกหนี้การคา 
ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 ลูกหนี้การคา  
  

สภาพคลอง 
                ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางท้ังบวกและลบ  และโครงสรางของกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ  คอนขางจะแตกตางกัน  
           หนวย : ลานบาท 
  ป                                          2559                 2560                 2560 
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน              87.92      (17.75)     (80.70) 
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                   (34.93)          41.91     (40.44) 
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน              (57.09)       (80.59)       (8.31) 
ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ                                       (1,142.89)         (10,432.39)  28,814.28 

 
 สําหรับอัตราสวนสภาพคลองท่ีสําคัญ  ในชวงป 2559-2561   ธุรกิจมีอัตราสวนสภาพคลอง 
 (Current Ratio) ดังนี้   

                ป                            2559            2560         2561        
อัตราสวนสภาพคลอง ( เทา )               0.11    0.09      0.13 

 ธุรกิจมีอัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับประมาณ 0.11 – 0.13 เทา ยังไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ คือยงัมีสัดสวนท่ีนอยในสินทรัพยหมุนเวยีนท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดเพื่อใชชําระหนี้สินระยะ
ส้ันได 
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 การลงทุน  
ในป 2555  บริษัทฯ  ไดรวมลงทุนในบริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด  เปนสัดสวนการลงทุน

รอยละ  51  ของบริษัทฯ  ในบริษัทยอย  ( บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด ) โดยบริษัทยอย จัดซ้ือเรือ  
1  ลํา  รับมอบเม่ือวันที่  29  สิงหาคม  2555 

 
ชื่อเรือ                            ประเภทเรือ            ขนาดเรือ                ปท่ีสราง 
M.V. FREDENSBORG         อเนกประสงค      12,580 เดทเวทตัน          พ.ศ. 2554 
 

                         เรือลําดังกลาวมีมูลคารวมประมาณ  25.04 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินไทยประมาณ   
            781.17 ลานบาท 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  คือ การเพิ่มศักยภาพดานการตลาด    โดยเพิ่มรายไดดานเดินเรือ
จางเหมาเปนระยะเวลา  (Time Charter)   

ผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยรายน้ี คือ  คาจางบริหารจัดการเรือ
ในอัตราวันละ  347 เหรียญสหรัฐ และในกรณีท่ีบริษัทยอยมีกําไรเม่ือบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจาก
การดําเนินงาน จะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

แหลงเงินทุนท่ีใชคือ  บริษัทยอย (บริษัท ไทยเดนมารีไทม จํากัด) ไดเงินกูจากธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ท้ังหมด  17.50  ลานเหรียญสหรัฐ  ระยะเวลากู  5  ป  ชําระคืน
รายเดือนจํานวน  60  งวด  และในปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทยคงเหลือ 9.10 ลานเหรียญสหรัฐ ชําระคืนรายเดือน 78 งวด 

 
ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 

นอกจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแลวมีปจจัยภายในท่ีจะสงผลตอผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินในเชิงบวก  กลาวคือการดําเนินธุรกิจบริหารกองเรือเพิ่ม การซ้ือเรือเพิ่ม  เพื่อมาเสริมกองเรือ
จุฑานาวี  จะทําใหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ  ดีข้ึน  และมีความม่ันคงในอนาคต 

 
รายการพิเศษ  หรือรายการทีมิ่ไดเกดิจากการดําเนินงานตามปกติและมีผลตอฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ 
-  ไมมี – 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงินลาสุดและผลกระทบท่ีอาจมีตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน 
    -  ไมมี   - 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
การแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 ดังนี ้
 

1. แตงต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี ้
 

                   รายช่ือ         เลขท่ีรับใบอนุญาต              จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษทั 
            1.  นายจุมพฏ     ไพรรัตนากร                7645                                1  ป  (2561) 
            2.  นางสุวิมล            กฤตยาเกยีรณ               2982                               5  ป  (2556 - 2560) 
            3.  นางสาวสมจินตนา    พลหิรัญรัตน           5599                                       - 
 
       ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงต้ังนั้น  เปนผูสอบบัญชีรายเดยีวกับผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และบริษทั

ยอย ( บริษัท ไทยเดนมารีไทม จํากัด )  ท้ังนี้ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ  หรือสวน
ไดเสียกับบริษทั / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  
ผูสอบบัญชีบริษัทฯ และผูสอบบัญชีบริษัทรวม สังกัดสํานักงานเดียวกัน   สวนผูสอบบัญชีบริษัทยอยซ่ึงเปน
บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร คือ  RSM Chio Lim   LLP, 8 Wilkie Road, #03-08,  Wilkie  Edge,  
Singapore  228095   

 
2.  กําหนดคาตอบแทน 

             2.1  กําหนดคาสอบบัญชี  ( Audit Service ) เปนจํานวนเงิน  1,050,000  บาท สําหรับคาสอบบัญชี 
                    ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  ประจําป 2561 

             2.2  คาบริการอ่ืน ( Non Audit Service ) ป 2561    -    บาท ( ป 2560    –     บาท )  
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การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงขอความท่ีเปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด
ขอความจริงท่ีควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอ่ืนใดท่ีตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัด
ความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาว
เทานั้น อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาท่ีตนไมอาจลวงรูถึง
ความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลท่ีควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
 
หมายเหตุ  *** ใชบังคับกับบริษัทท่ีอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1  แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทานั้น 

 



             เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
           1. คณะกรรมการ                                                                                   เอกสารแนบ 1
          1.1  คณะกรรมการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน

สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 94 ป 1,803,176     1.281 บิดาของ  -ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทร. 2559-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจาของเรือไทย  -Director Accreditation Program 
ประธานกรรมการ นายชเนศร เพ็ญชาติ  -วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2528-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด ( DAP) (2547)
แตงตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524 กรรมการผูจัดการ รุนที่ 14 2524-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายศรัณย เพ็ญชาติ 2518-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด
กรรมการ 2509-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด พี จํากัด

2534-2540 ประธานสมาคมเจาของเรือไทย
2. นายศุกรีย แกวเจริญ 81 ป 48,000          0.03               ไมมี  -ปริญญาตรีทางการบัญชี 2556-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  -Director Accreditation Program  
 รองประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส จํากัด (DAP) (2546)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  -ปริญญาโททางการบัญชี 2545-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอรม (ประเทศไทย) จํากัด  -Director Certisification Program 
กรรมการอิสระ Southern Illinois University,U.S.A. 2533-ปจจุบัน รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   (DCP)(2548)
แตงตั้งวันที่ 13 มีนาคม 2533  -ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระ  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  -Audit Committee Program 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2552-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร (ACP) (2548)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2545-2556 กรรมการกํากับดูแลกิจการ   -หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2543-2556 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2524-2556 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย   จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางานคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการอบรมชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ จํานวน



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล 70 ป         -    -                ไมมี  -ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร 2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   -International Board and Directors 
  กรรมการอิสระ ( Diplom-Volkswirt ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน Seminar (2538)
แตงตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร  เยอรมนี; บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) จัดโดย Swedish Academy of Directors

 -Hubert H. Humphrey Fellow, 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  -Directors Certification Program
Boston University & American 2543-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (DCP) (2545)
University , U.S.A.; บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จํากัด (มหาชน) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย;
 -วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน))  -Financial Institutions Governance
รุน 4313 2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ Program ( FGP ) (2554)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย  -Anti-Corruption For Executives Program

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ACEP) (2555)
2552-2553 ที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาองคกร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)  -Audit Committee Program (ACP)(2555)
2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547-2552 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออก

และนําเขาแหงประเทศไทย
2542-2544 กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2537-2547 กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2537-2547   รองผูจัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2520-2537 เศรษฐกรผูชวย-ผูอํานวยการ  ธนาคารแหงประเทศไทย

4. นายอดุลย จันทนจุลกะ 72 ป         -   -               ไมมี  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร 2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  -Director Accreditation Program
กรรมการตรวจสอบ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ( DAP) (2546)
กรรมการอิสระ 2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แตงตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  -Audit Committee Program 

2542-2545     ผูชวยผูจัดการใหญสายงาน บริหารเครือขายสาขา (ACP) (2548)
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  -Role of the Compensation Committee

 (RCC) (2550)

ประวัติการอบรมคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการทํางานชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ จํานวน



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

5. นายสมพร  ไพสิน 72 ป       -    -               ไมมี ปริญญาตรี  นิติศาสตร 2555-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายพาณิชยนาวี  -Director Accreditation Program 
กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม (DAP) (2547)
กรรมการอิสระ 2551-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แตงตั้งวันที่ 18 มิถุนายน 2547 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  -Finance for Non Finance Director (2548)

2540-ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญา สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และการคาระหวางประเทศกลาง  -Audit Committee Program (ACP) (2551)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -Monitoring the quality of Financial
Reporting (MFR) (2553)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -Monitoring Fravd Risk  Management 
(MFM) (2555)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -Monitoring  the Internal Audit Function 
(MIA) (2555)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 -Monitoring the System of Internal
Control & Risk Management 
(MIR) (2555)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.นายโกวิท  กุวานนท 76 ป       -     -               ไมมี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 2561-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  -Transport Policy,Planning and Analysis 
กรรมการ ASIAN INSTITUTE OF 2560-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บทด จํากัด Course Economic Development Institute,
แตงตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 TECHNOLOGY 2541-ปจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมเจาของเรือไทย Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521

2551-2560 กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  -หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 
2534-2541   กรรมการบริหาร กลุมยูนิไทย ประกอบดวย สถาบันพัฒนา

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนสงสินคา ขาราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532
ระหวางประเทศ  อูตอและซอมเรือเดินทะเล  -Director Accreditation Program 
ทาเรือ คอนเทนเนอร และคลังสินคา (DAP) (2552)
โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรมคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ จํานวน ประวัติการทํางาน



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

7. นายศรัณย เพ็ญชาติ 65 ป 935,400        0.66 บุตรของ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร 2534-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด Director Accreditation Program 
กรรมการ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (DAP)(2547)
ไมเปนกรรมการอิสระเพราะ ประธานกรรมการ 2524-ปจจุบัน  กรรมการ  และที่ปรึกษา  บริษัท ซี แอนด พี จํากัด สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มีความสัมพันธทางครอบครัว พี่ชายของ 2518-ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด
แตงตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531 นายชเนศร เพ็ญชาติ 

กรรมการผูจัดการ
8. นายชเนศร เพ็ญชาติ 58 ป 34,209,970   24.29 บุตรของ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2558-ปจจุบัน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานกิจการเรือไทย Director Accreditation Program 
กรรมการผูจัดการ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ BABSON  COLLEGE, U.S.A. คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม (DAP) (2546)
แตงตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528 ประธานกรรมการ 2558-ปจจุบัน  รองประธานสมาคมเจาของเรือไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นองชายของ 2550-ปจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
นายศรัณย เพ็ญชาติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
กรรมการ 2530-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
บิดาของ 2539-2557       เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

9.นายชนิตร เพ็ญชาติ 27 ป 1,150,000 0.81 บุตรของ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2558 - ปจจุบันกรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการ นายชเนศร เพ็ญชาติ University of Massachusetts 2557 Management Trainee
แตงตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 กรรมการผูจัดการ Amherst,U.S.A 2556 บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2554 บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2553 บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

ประวัติการทํางานคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ ประวัติการอบรมจํานวน



          1.2 ผูบริหาร
           ผูบริหารของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 18 ทาน

สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

1. นายชเนศร เพ็ญชาติ 58 ป 34,209,970   24.29 บุตรของ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2558-ปจจุบัน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานกิจการเรือไทย Director Accreditation Program 
   กรรมการผูจัดการ พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ BABSON  COLLEGE, U.S.A. คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี  กระทรวงคมนาคม (DAP) (2546)
แตงตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528 ประธานกรรมการ 2558-ปจจุบัน  รองประธานสมาคมเจาของเรือไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นองชายของ 2550-ปจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
นายศรัณย เพ็ญชาติ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
กรรมการ 2530-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
บิดาของ 2539-2557       เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

2.นายชนิตร เพ็ญชาติ 27 ป 1,150,000 0.81 บุตรของ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 2558 - ปจจุบันกรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ นายชเนศร เพ็ญชาติ University of Massachusetts 2557 Management Trainee
แตงตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 กรรมการผูจัดการ Amherst,U.S.A 2556 บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)

2555 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2554 บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2553 บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

3.เรือเอกพยุง เจริญสุข 79 ป          -     -                  ไมมี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทร. 2556-ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ                           -
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ 2525-2555 รองกรรมการผูจัดการฝายกองเรือ

4. นายวันชัย นิพยากรณ 71 ป 5,700            0.01                  ไมมี ปริญญาตรี 2561-ปจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง
ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 2542-2561 ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบํารุง                           -

2537-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกซอมบํารุง 

5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี 56 ป        -     -                  ไมมี ปริญญาตรี 2547-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา, แผนกปฏิบัติการ
ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 2542-2547     ผูจัดการแผนกเรือเชา                            -
และแผนกปฏิบัติการ 2538-2541     ผูชวยผูจัดการแผนกเรือเชา 

6. นางทัศนียา ศรีเจริญ 67 ป 17,350          0.02                  ไมมี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2548-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ-ภายใน(สากล)
ผูจัดการอาวุโส แผนกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533-2547      ผูจัดการแผนกบัญชี ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกโดย

สถาบันผูตรวจสอบภายใน
 รัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางานคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการอบรมชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ จํานวน



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

7. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย 63 ป 16,000 0.02                  ไมมี ปวส. เครื่องกล 2551- ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบํารุง                          -
ผูจัดการอาวุโส 2534-2550       ผูจัดการแผนกซอมบํารุง
แผนกซอมบํารุง 2532-2534 รองตนกลเรือ 
8.นางชมนาด กนกวรพรรณ 59 ป         -   -                  ไมมี ปริญญาตรีศิลปศาสตร 2551-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท   -หลักสูตร Company Secretary Program
เลขานุการบริษัท          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขานุการบริหารอาวุโส ( CSP) (2549)
เลขานุการบริหารอาวุโส 2537-2551      เลขานุการบริหาร   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แตงตั้งวันที่30กรกฎาคม 2551  -Fundamental Practice for Corporate

Secretary (FPCS 18)(2551)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

9.นายพิชัย กลอนกลาง 45 ป         -    -                  ไมมี ปริญญาตรี 2556- ปจจุบัน ผูจัดการแผนกอาวุโส DPA , ผูจัดการอาวุโสแผนก SMS  MERCHANT MARINE
ผูจัดการอาวุโสแผนก  ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา  และผูจัดการอาวุโสแผนกคนประจําเรือ TRAINING CENTRE
DESIGNATED  2553-2555 ผูจัดการแผนก  SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS) หลักสูตรกฎหมายแรงงาน
PERSONAHORE (DPA)  และผูชวยผูจัดการอาวุโสแผนก DPA ไทยกับคนประจําเรือ
ผูจัดการอาวุโสแผนก  2549-2552    นายเรือ 
SAFETY MANAGEMENT 
SYSTEM(SMS)
 และ แผนกคนประจําเรือ
10. นายพนม เผาจินดา 60ป        -    - ไมมี อาชีวศึกษา 2544-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ                           -
ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ 2534-2553 ผูจัดการแผนกจัดซื้อ                           -

2532-2534 รองตนกลเรือ  

11. นางนิภา  อารีนิจ 60 ป       -   - ไมมี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2561 ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน                           -
ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร 2549-2560 ผูจัดการแผนกการเงิน                           -

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547-2548       ผูชวยผูจัดการแผนกการเงิน 

12. นางสาวญาณิศา นาคทวม 48 ป - - ไมมี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 2561 ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี มหาวิทยาลัย เซนตจอหน 2551-2560 ผูจัดการแผนกบัญชี                         -
ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรการ 2542-2550     ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 

2533-2541 พนักงานบัญชี  

13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ 53 ป       -    - ไมมี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2549-ปจจุบัน  ผูจัดการแผนกการตลาด การประกันภัยและการขนสงทางทะเล 
ผูจัดการแผนกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537-2549       ผูชวยผูจัดการแผนกการเดินเรือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสมาคมเจาของเรือไทย

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรมอายุ จํานวนชื่อ - สกุล  ตําแหนง



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

14. นางจิราภรณ เชื้อเมืองพาน 55 ป 1,000 0.01 ไมมี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 2549-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชี                          -
ผูจัดการแผนกบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540-2548       ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 

2532-2539 พนักงานบัญชี

15. นายเริงณรงค  เรืองทอง 42 ป - - ไมมี ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ 2551-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ
ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต 2549-2550      ผูชวยผูจัดการแผนกคนประจําเรือ                         -

16.นายสันติ ศรีทอง 47 ป - - ไมมี ปริญญาตรี 2555-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกซอมบํารุง  -2532-2537Merchant Marine Training Centre
ผูจัดการแผนกซอมบํารุง ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา  -2 months training at Warsash Maritime 

academy(UK) 
on developing Officer Cadet and    
Senior Officer
Certification Programmes,
holding British COC

17.นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ 45 ไมมี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2561-ปจจุบัน ผุจัดการแผนกบัญชี -
ผุจัดการแผนกบัญชี 2559 -2560 ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 

2545-2558 พนักงานบัญชี 

18.นายเอกวิทย ดุลบุตร 46 - - ไมมี ปริญญาตรี 2561-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS  - MERCHANT MARINE

ผูจัดการแผนก ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา 2557-2560 นายเรือ TRAINING CENTRE
SAFETY MANAGEMENT 2556-2557 ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS 
SYSTEM(SMS)

                                                                      

อายุ คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการอบรม
จํานวน

ประวัติการทํางานชื่อ - สกุล  ตําแหนง



สัด ความสัมพันธ
สวน ทางครอบครัว

หุนที่ถือ % ระหวางผูบริหาร

8.นางชมนาด กนกวรพรรณ 59 ป         -   -                  ไมมี ปริญญาตรีศิลปศาสตร 2551-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท   -หลักสูตร Company Secretary Program
เลขานุการบริษัท          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขานุการบริหารอาวุโส ( CSP) (2549)
เลขานุการบริหารอาวุโส 2537-2551      เลขานุการบริหาร   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แตงตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551  -Fundamental Practice for Corporate

Secretary (FPCS 18)(2551) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย

1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแตงตั้ง นางชมนาด กนกวรพรรณ  เลขานุการอาวุโส ใหเปนเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และเพื่อชวยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยหนาที่เลขานุการบริษัทจะรายงานตอประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ ดังนี้
·       ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆของบริษัทและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ และแจงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใหคณะกรรมการทราบ
·       จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทและขอพึงปฏิบัติตางๆ
·       บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
·       ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
·       ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
·       ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการหรือผูบริหาร

ชื่อ - สกุล  ตําแหนง อายุ
จํานวน

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด ประวัติการทํางาน ประวัติการอบรม



เอกสารแนบ 2

ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยของบริษัท

บริษัทรวม
บ. ผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จก. บ.ไทยเดน มารีไทม จก. บ. เจ ชิปปง เซอรวิส จก.

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ X X X
นายศุกรีย  แกวเจริญ  /
นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  /
นายอดุลย  จันทนจุลกะ  /
นายสมพร  ไพสิน  /                  
นายโกวิท  กุวานนท  /
นายศรัณย  เพ็ญชาติ  /                  /
นายชเนศร  เพ็ญชาติ  //  / X  /
นายชนิตร  เพ็ญชาติ  /
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการผูจัดการ

บริษัทยอย
รายชื่อกรรมการ

บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

    
ชื่อ นามสกุล   นางสาวกรกช  วนสวัสดิ ์   
อายุ    39 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
     ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน    

พ.ศ.2546-พ.ศ.2550     ผูตรวจสอบภายใน 
  พ.ศ.2551-พ.ศ.2552    ผูตรวจสอบภายในอาวุโส 
  พ.ศ.2553-พ.ศ.2554    ผูชวยผูจัดการ 
  พ.ศ.2555-พ.ศ.2558    ผูจัดการ 
  พ.ศ.2559-3/6/2559      ผูจัดการอาวุโส 
  พ.ศ.2559- ปจจุบัน      รองประธานกรรมการ 
ประวัติการอบรม     

 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี 
 อมรมประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน CPIAT  
 โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน 
 แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน 
 Leading Your Professional Way 
 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 
 The Power Of Professional Alliances 
 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
 CAC SME Certification 
 Transforming  IA for the Digital Age 

Certificate 
 ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
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เอกสารแนบ  4 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน 
 
 บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาเรือเดินทะเลบางลํา ตามขอตกลงกับสถาบัน
การเงินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดซ่ึงเหมาะสมกับทรัพยสิน 
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5.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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