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สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ บริษัทและกลุมธุรกิจ :
บริษัทฯ จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวีระหวางประเทศเปนธุรกิจหลัก
โดยมี บริษัทในเครือที่สามารถดําเนินการในลักษณะทํางานเปนกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อ
ชวยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอยางตอเนื่อง
และครบวงจรดังนี้
1. บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) – บริษัทแม มีหนาที่รับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศที่
เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ประกอบดวย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจ
บริหารจัดการเรือ (Ship Management) และกลุมธุรกิจเกี่ยวกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนา
จัดหาสินคา ธุรกิจนายหนาซื้อขายเรือ และธุรกิจนายหนาเชาเรือ
2. บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปง จํากัด – บริษัทยอย เปนฐานในประเทศสิงคโปรมีหนาที่รับผิดชอบกลุม
ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ ที่เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship
Management)
3. บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด – บริษัทยอย มีหนาที่รับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
4. บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด – บริษัทรวม มีหนารับผิดชอบกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงทาง
ทะเลอื่นๆ เชน ธุรกิจขนถายสินคาในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซอมเรือ ธุรกิจขนสงในประเทศ เปนตน

1.1

วิสัยทัศน ภูมิใจเรือไทยของเรา
 วัตถุประสงค
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทเรือไทยมหาชนแหงแรก ที่คนไทยเปนเจาของ
และบริหารงานเองทั้งหมด และรับจางบริหารจัดการเรือ อยางมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวีของ
ไทยใหกาวไกลเปนที่ยอมรับของนานาชาติ
 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะยังคงจํานวนเรือของบริษัทฯไวที่ 5 ลํา เพราะเปนเรือ
อเนกประสงค มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เป น ที่ ต อ งการของตลาด และคงเน น ให บ ริ ก ารแบบรั บจ างเหมาเป น
ระยะเวลาโดยทําสัญญากับผูจางเหมารายเดิมๆประมาณคราวละ 3-6 เดือน เพื่อรักษาระดับรายไดหลักใหเพิ่มขึ้น
ประมาณร อ ยละ 5-10 ต อ ป ในขณะเดี ย วกั น เพื่ อ เป น การลดความเสี่ ย งในการลงทุ น และเป น การเพิ่ ม
ประสบการณในเรือประเภทตางๆ บริษัทฯ ยังไดเพิ่มการใหบริการจัดการเรือใหกับเจาของเรืออื่น ในฐานะ
Technical Management
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นอกจากนั้น บริษัทฯไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากล เพื่อเขาโครงการ
ISO 9001:2015 และไดรับประกาศนียบัตรจาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2535 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 650,700,000
ลานบาทและทุนชําระแลว 422,385,213 บาท (สี่รอยยี่สิบสองลานสามแสนแปดหมื่นหาพันสองรอยสิบสาม
บาท) โดยมีกลุมตระกูลเพ็ญชาติเปนผูถือหุนรายใหญ

ป 2558
 วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 40 มีมติใหแตงตั้ง นายชนิตร เพ็ญชาติ
เปนกรรมการใหม อีก 1 ทาน
 บริษัทไดรับผิดชอบดําเนินการขนสงขบวนรถไฟฟาสายสีมวงทั้งโครงการจากเมืองทาโยโกฮามา
ประเทศญี่ปุนมายังทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยทยอยขนสงลงเรือทั้งที่เปนเรือของ
บริษัทเองและเรือที่บริษัทรับบริหารจัดการ นับเปนการขนสงสินคาของรัฐบาลโดยเรือไทยเปน
ครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายสิบป ขบวนรถไฟฟาขบวนแรกไดมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2558 และทยอยเดินทางมาประเทศไทยมาเปนลําดับจนเสร็จสิ้นทั้งโครงการจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 63 ขบวน
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ(Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption – CAC ) ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือของ
8 องคกรชั้นนํา ไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคา
นานาชาติ สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย สภา
อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย และสภาอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
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ป 2559
 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดทราบวามีการซื้อขายหุน Big Lot เกิดขึ้นจํานวน 15,715,000
หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯไดทราบขาวเพิ่มเติมการซื้อขายหุน Big Lot จํานวน 15,715,000
หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวนั้น เปนการขายหลักทรัพยของ นางสาว
นีรชา ปานบุญหอม ใหกับนางสาว เกศริน อุนพงษเจริญสุข ทั้งจํานวนโดยผูซื้อไดรายงานการ
ไดมาของหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 246-2) ของหลักทรัพยจํานวนดังกลาว คือ 15,715,000 หุน
หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว

ป 2560
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดทําการขายเรือจุฑาธรรมรักษา เนื่องจากเรือมีอายุมากและถึง
กําหนดการเขาอูแหง ซึ่งจะมีคาใชจายสูงมาก ไมคุมกับรายไดที่จะไดรับ

ป 2561
 บริษัทฯ ไดรับบริหารเรือตอใหมอีก 1 ลําเมื่อชวงเดือนมิถุนายนเปนเรือขนสงสินคาอเนกประสงค
ขนาดประมาณ 12,580 เดทเวทตันที่เครนยกสินคาขนาด 300 ตัน
 บริษัทฯ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการทหารชายฝงแหงสหรัฐอเมริกา(USCG) ที่จัด
ขึ้น ณ.จัสแม็กไทย กรุงเทพฯ เมื่อ 10 ตุลาคม ในโอกาสที่เรือบริหารไดเขารวมปฏิบัติการซอมการ
กูภัยฉุกเฉินทางทะเล (AMVER AWARD)

1.3

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

สํานักงานใหญ:

ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลคาเงินลงทุน:

บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก
15 ลานบาท
รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปงไพรเวท จํากัด
สํานักงานใหญ:
50 Raffles Place, # 17— 01 Singapore Land Tower,
Singapore 048623
ประเภทของกิจการ:
ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
ทุนจดทะเบียน:
8.86 ลานบาท
มูลคาเงินลงทุน:
รอยละ 100 ของเงินลงทุนทัง้ หมด

สํานักงานใหญ:

ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลคาเงินลงทุน:
2.

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
225 ลานบาท
รอยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทในป 2559-2561 ที่ผานมา
ป2561
%การถือหุน รายได %

ป2560
รายได %

ป2559
รายได %

กลุมธุรกิจ/ดําเนินการโดย
กลุมธุรกิจเดินเรือหลัก
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
100
190.13 61.97 195.16 57.95 223.63 62.71
กลุมรับบริหารจัดการเรือ
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (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
รายไดอื่นๆ
14.91 4.86 24.17 7.19
8.00 2.24
รวม
306.79 100
336.76 100 356.61 100
หมายเหตุ รายไดอื่น ไดแก เงินปนผล , ดอกเบี้ย , คานายหนา เปนตน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

บริ ษั ทฯ ได เ สนอบริ ก ารใน 2
รู ป แบบ คื อ การบริ ก ารด ว ยเรื อ ของบริ ษั ท ฯเองซึ่ ง เป น เรื อ
อเนกประสงค (Multipurpose) แบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) และการใหบริการบริหาร
จัดการเรือ (Ship Management) แกบริษัทอื่น ดังนี้
1. การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถ
ใหบริการ ในเสนทางทั่วโลกตามระยะเวลาจางเหมาและเงื่อนไขที่ไดตกลงไว บริษัทฯ คัดเลือกผูจางเหมา
(Charterer) เรื อ โดยตรงและผ า นการติ ด ต อ นายหน า ต า งประเทศที่ ดี เ ป น ที่ ไ ว ว างใจในตลาดและมี
ความสามารถในการตอรองสูง ลูกคากลุมนี้จะเปนบริษัทขนาดใหญและมีความมั่นคงสูง ปจจุบันบริษัทฯให
ความสําคัญกับบริการดานนี้มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงในดานการหาสินคาและราคาน้ํามันและทําให
บริษัทฯมีรายไดที่แนนอน
2. การใหบริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แกบริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแตปลายป 2550 ดวย
ความพรอมดานประสบการณที่ผูบริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนั้นไดขยายการรับบริหาร
จัดการเรือที่มีขนาดใหญขึ้นที่เปนเรือประเภทอื่นเชน เรือสําหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเสนทางการคาทั่ว
โลก
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ผลิตภัณฑหรือบริการของกลุมบริษัทและบริษัทฯ ในป 2561
การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําเรือที่มีอยู 5 ลํา มาใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา ดังนี้
o
o
o
o
o

เรือ จุฑามาลี
เรือ จุฑาวาสนา
เรือ จุฑาพุทธชาด
เรือ จุฑาปทมา
เรือ เฟรเดนสบอรค

( M.V. Nordana Malee )
( M.V. Nordana Andrea )
(M.V. Nordana Sophie )
( M.V. Jutha Patthama )
( M.V. Fredesborg )

ซึ่งบริษัทฯ ใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลาในชวงสั้นในเสนทาง Intra–Asia บริษัทฯ ได
ปรับกลยุทธบริการของเรือทั้ง 5 ลํานี้ ใหเปนแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา โดยเนนการทําสัญญาเปนชวง
ประมาณ 3-6 เดือนตอครั้งเพื่อรอดูจังหวะของตลาด

การใหบริการบริหารจัดการเรือแกบริษัทอื่น (Ship Management)
ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและสามารถควบคุ ม ต น ทุ น ที่ ต่ํ า ส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯได รั บ ความ
ไววางใจจากพันธมิตรตางๆ ใหบริหารจัดการเรือที่มีเสนทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers
2.2 การตลาดและการแขงขัน
ในป 2561 ที่ผานมา ดัชนีบอลติกมีความผันผวนคอนขางมาก ดัชนีตนปเปดที่ประมาณ 1,371 จุด
และไปลดอยูที่ระดับ 948 เศษ ในชวงไตรมาสสองและปรับขึ้นไปถึงระดับ1,773 เศษในชวงกลางปกอนจะ
คอยๆลดลงมาปดที่ 1,260 เศษตอนสิ้นป
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แนวโนมของธุรกิจขนสงทางเรือในป 2562
เศรษฐกิจโลกไดฟนตัวอยางชาๆ สงผลดีตอธุรกิจขนสงทางเรือซึ่งเริ่มปรับตัวดีขึ้น แตการลมสลาย
ทางการเงินโลกในป พ.ศ. 2552 สงผลกระทบเปนอยางมากตอสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม การปรับตัว
ของเศรษฐกิจโลกและธุรกิจการขนสงทางเรือตองใชเวลายาวนาน และการคาดหวังใหการฟนตัวกลับไปสู
ระดับเดียวกันเชนเมื่อสิบปที่ผานมาจะตองอาศัยการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่สมบูรณกวานี้
สําหรับสภาพโดยทั่วไปของธุรกิจการขนสงทางเรือ แมวาปริมาณเรือในตลาดโลกลดจํานวนลงมา
ระดับหนึ่งอยางเปนที่นาพอใจซึ่งเปนผลจากการลดปริมาณการสั่งตอเรือใหมและการนําเรือเกาไปตัดทําลาย
เปนเศษเหล็กมากขึ้น แตความตองการใชเรือยังคงไมเพิ่มเทาที่ควร ธุรกิจการขนสงทางเรือจึงยังปรับตัว
คอนขางชา ประกอบกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ผันผวนทําใหผูประกอบการคาดการณทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและความตองการใชพลังงานไดยาก ความตองการใชเรือจึง
ยังไมเพิ่มขึ้นเทาที่ควร เมื่อใดที่ความตองการใชเรือเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยู สถานการณโดยทั่วไปของ
ธุรกิจการขนสงทางเรือก็จะดีขึ้น
ในประเทศไทย การแขงขันในกลุมธุรกิจการขนสงทางเรือไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ผูประกอบการ
แต ละรายบริหารเรื อตางประเภทกัน กลุมลู กค าของบริษัทเปน ลูก คา เรือจางเหมาเปนระยะเวลา (Time
Charter) และลูกคาที่บริษัทรับบริหารจัดการเรือ (Ship Management) เพื่อใชรับขนสงสินคาทั่วโลกซึ่ง
แตกต า งไปจากผู ป ระกอบการรายอื่ น ๆ การแข ง ขั น ในธุ ร กิ จ นี้ จึ ง เป น ไปในระดั บ สากลมากกว า
ภายในประเทศ
3. ปจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดจําแนกความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งการจัดหามาตรการ
ปองกันและบรรเทาความเสี่ยงตางๆ ไวดังนี้
 ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงดานการตลาด
(1) ความเสี่ยงจากผูจางเหมา
(2) ความเสี่ยงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ
(3) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ
 ความเสี่ยงดานการบริหาร
 ความเสี่ยงดานการเงิน
 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง
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ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากทรัพยสินหลักของบริษัทฯ ที่เปนเรือขนสงสินคาทางทะเล มีลักษณะที่ตองเคลื่อนที่ไปมา
ตลอดเวลาทั่วโลกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในหลายๆดาน อาทิ อุบัติเหตุจากการผจญกับ
ภัยธรรมชาติ เชน พายุ กระแสน้ํา กระแสลม และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอหรือรูเทาไมถึงการณของพนักงานเรือ หรือบุคคลอื่นที่กอเหตุใหเกิดความเสียหายได เชน
เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือหรือสินคาไฟไหม สินคาเสียหายจากการเปยกชื้นจากน้ําฝนหรือน้ําทะเล อีกทั้ง
ปจจุบันยังมีภัยที่เกิดจากการกระทําอันเปนโจรสลัดที่มีพฤติกรรมการปลนจับเรือพรอมลูกเรือเพื่อทําการ
แลกกับคาไถที่เปนจํานวนเงินมหาศาล
ความเสี่ยงดังกลาวมานี้ จะนํามาซึ่ง ความสูญเสียทั้งทรัพยสินของบริษัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสใน
การทําธุรกิจที่ตองหยุดชะงักลงจากการที่ไมสามารถดําเนินการใหเรือวิ่งรับสงสินคาไดตามปรกติ และรวม
ไปถึงการลดลงของรายไดดวย
ในเรื่องความเสี่ยงในดานอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยไดมี
การทําประกันภัยทางทะเลที่คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance)
2. การประกันภัยคุมครองความรับผิดชอบของเจาของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
สวนความเสี่ยงทางดานภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด บริษัทก็ไดมีการทําประกันภัยเพิ่มเติม
จากขางตนแลว รวมถึงมีมาตรการปองกันมาเสริมเพื่อลดความเสี่ยงลงดวย
สวนตนทุนที่สําคัญของธุรกิจ คือราคาเชื้อเพลิงเรือ ที่ถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลกเปนตนเหตุที่
ควบคุมไมได ดังนั้นบริษัทฯ จึงเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)
ทั้งหมดเพราะผูจางเหมาจะเปนผูรับผิดชอบคาน้ํามันเอง
นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการ
ดังกลาวโดยมีความเสี่ยงต่ํามาก และมีตนทุนการเงินนอย
ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับที่ดีมาก
ความเสี่ยงดานการตลาด
เนื่องจากธุรกิจดานพาณิชยนาวีเปนธุรกิจเปดเสรีและปริมาณการขนสงสินคาขึ้นอยูกับปริมาณ
การคาของโลก ซึ่งถาชวงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดวย นอกจากนั้นการเขามาของคูแขงอาจทําให
อุปทานดา นจํ านวนกองเรื อ มากกว าอุ ปสงคของตลาด สภาพการขึ้ นลง ตามวัฏจั กรทําใหเ กิด ความไม
แนนอนของผลประกอบการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพตลาดในปจจุบัน ปริมาณการคาของโลกเกิดความถดถอยอยางเห็นไดชัด
อันสืบเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย อีกทั้งความตอเนื่อง
ของการที่มีปริมาณการเรงตอเรือใหมๆเขาสูตลาด ที่กอใหเกิดจํานวนกองเรือที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอดีต
จึงเกิดการสวนกันระหวาง อุปสงคและอุปทาน กลาวคือ อุปสงคลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่อุปทานก็ได
8

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน จึงนําไปสูการแขงขันกันสูงเปนอยางมากของบริษัทเจาของเรือ ผลที่ตามมาคือ
ราคาคาระวางขนสงไดถูกบีบลงมาเปนอยางมาก และตองแขงขันกันตลอดเวลา
บริษัทฯ จึงไดปรับกลยุทธโดยไดเนน การบริการประเภทเดินเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา
(Time Charter) เพราะผูจางเหมาจะเปนผูรับผิดชอบในการหาสินคาเอง ซึ่งเชื่อวา บริษัทฯ มีมาตรการ
รองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดไดในระดับดี ถึงแมปจจัยความเสี่ยงดานการตลาดเปนสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุม
ไดยาก แตบริษัทฯไดมีการเตรียมมาตรการปองกันอยางสม่ําเสมอ ดวยการศึกษาวิเคราะหสภาพตลาดอยู
ตลอดเวลาโดยอาศัยแหลงขอมูลการวิจัยตางๆ สถิติจาก The Baltic Dry Index (BDI) ขอมูลจากลูกคา
นายหนา ฯลฯ และที่สําคัญคือการเลือกใชเรือแบบอเนกประสงค (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่
มีอุปกรณการขนถายพรอม ชวยใหบริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธการตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดไดทันทวงที
1. ความเสี่ยงจากผูจางเหมา
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)
ทั้งหมด ซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้บริษัทฯ จะตองเปนผูจัดเรือ อุปกรณอื่นๆ และคนประจําเรือ ซึ่งถือ
เปนทรัพยสินหลักที่สําคัญของบริษัทฯ ใหบริการทั่วโลกตามความตองการและลักษณะธุรกิจของผูจางเหมา
หรือผูจางเหมาตอ ซึ่งผูจางเหมาเหลานี้อาจมีปญหาดานการเงินอันจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ
บริษัทฯจึงไดหาทางปองกันความเสี่ยงดวยการเลือกทําธุรกิจเฉพาะกับบริษัทใหญและตรวจสอบประวัติของ
ผูจางเหมาจากลูกคาและนายหนากอนเสมอ ตลอดจนมีการติดตอสรางความสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา
2. ความเสี่ยงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ
เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งในด า นนี้ บริ ษั ท ฯ ได ติ ด ต อ กั บ นายหน า ระดั บ โลกที่ มี ค วามสามารถ
นาเชื่อถือและคุนเคยเปนอยางดีกับบริษัทฯ มาเปนเวลานาน จนสามารถวางใจไดวา บริษัทฯ จะมีความเสี่ยง
นอยที่สุด
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ
สัญญาการจางบริหารจัดการเรือใหแกบริษัทเจาของเรือ จะมีระยะเวลา ปตอป ซึ่งจะเกิดรายได
ใหแกบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ หากลูกคาพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการใหบริการ ก็สามารถ
ตอสัญญาตอไปไดเปนระยะๆและมูลคาของรายไดก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวนของเรือ แตหากลูกคา
ไมพึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน ก็จะไมทําการตอสัญญาจางเพื่อบริหารเรือ ซึ่งนํามาสู
ความสูญเสียรายไดและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปจจัยสําคัญอันจะสงผลตอความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
ความรูความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสํานักงานและบนเรือ และ
รวมไปถึงการมีเครื่องมือชวยในการบริหารงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย บริษัทฯ จึงใหความ
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สําคั ญในการคั ดสรรพนั ก งานและสงเสริมใหมีก ารพัฒนาความรูอยู อยางสม่ําเสมอ และได คัดสรรนํ า
เทคโนโลยีใหมๆที่มีประสิทธิภาพมาใชงานในองคกร เพื่อใหมั่นใจในการบริหารจัดการ และนํามาซึ่งการ
ลดความเสี่ยงดังกลาวดวย
ความเสี่ยงดานการบริหาร
ถึงแมการจัดการในการประกอบธุรกิจดานพาณิชยนาวีจะมีรายละเอียดในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับหลายฝายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเปนทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ( โดยเฉพาะ
คนประจําเรือ ) และบริหารจัดการทรัพยสิน เชน การดูแลตัวเรือ การขนถายสินคา ฯลฯ แตนับวาความเสี่ยง
ยังจัดอยูในเกณฑที่นอยมากและสามารถควบคุมได ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณและความชํานาญเฉพาะ
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนและพัฒนากําลังคนโดยสงพนักงานเขาทําการฝกอบรมใน
สถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศเพื่อเตรียมพรอมดานบุคลากร
2. ความเสี่ยงในเรื่องคาใชจายในการซอมบํารุง
บริษัทฯ มีการวางแผนการซอมบํารุงเรือตามกําหนดเวลาไวเพื่อใหเรือสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. ความเสี่ยงจากขอบังคับตามมาตรฐานสากลขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International
Maritime Organization) หรือ IMO ซึ่งมีผลบังคับใชกับเรือที่รับขนสงสินคาระหวางประเทศทั่วโลก
บริษัทฯ ไดมีหลักปฏิบัติอยางเครงครัด บริษัทฯ มีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจดานนี้
มาเปนเวลากวา 30 ป มีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในธุรกิจอยางแทจริง มีการปรับปรุง
สถานะองคกรใหทันเหตุการณตลอดเวลา
4. ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime Labour Convention 2006)
บริษัทฯ ไดดําเนินการตามขัน้ ตอน และสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตวนั ที่ 20 สิงหาคม 2556
ความเสี่ยงดานการเงิน
1. ดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสงผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายได
ทั้งหมดเปนเงินดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลด
ความเสี่ยงได กลาวคือ รายไดของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ไดรับมาเปนเงินดอลลาร สรอ. นั้น จะนําไปชําระหนี้ที่
เปนเงินดอลลาร สรอ. และเงินตราตางประเทศสกุลอื่นๆ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงกูเงินสวนใหญเปนเงินสกุล
ดอลลาร สรอ. เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดระดับหนึ่ง
2. ดานอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดตนทุนดอกเบี้ย โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัวสําหรับเงินกูยืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูยืมอยาง
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ตอเนื่อง บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานตลาดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร
สรอ. เนื่องจากเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลาร สรอ.เกือบทั้งหมดมีอัตราสวนตางคงที่ซึ่งผูกกับอัตราดอกเบี้ย
LIBOR แบบลอยตัว
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง
ภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัดบริเวณนานน้ําประเทศโซมาเลีย ไดถูกขยายพื้นที่ออกมาจน
ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของมหาสมุทรอินเดีย อันเปนการเพิ่มแรงกดดันใหแกบริษัทเดินเรือทั่วทั้งโลก
เปนอันมาก ซึ่งหาก เรือลําหนึ่งลําใดตกอยูภายใตการยึดครองของโจรสลัด ก็จะนํามาซึ่งความสูญเสีย
ทางดานการเงิน คือจะตองนําเงินจํานวนมากเพื่อทําการไถถอนเรือและลูกเรือ คืนจากโจรสลัด อีกทั้งยังตอง
เสียโอกาสในการทําการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียดานขวัญกําลังใจของลูกเรืออีกดวย
บริษัทฯ ไดจัดใหเรือแตละลํามีการประกันภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด อีกทั้งยังมีมาตรการ
ปองกันการถูกจูโจมจากโจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆที่ไดรับการแนะนําจากหนวยงานนานาชาติที่
เกี่ยวของ (BMP4- Best Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจางหนวยรักษาความปลอดภัยติด
อาวุธเพื่อเปนชุดคุมครองเรืออีกดวย ทั้งนี้ ยอมกอใหเกิดตนทุนที่มากขึ้นในการเดินเรือ แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับการลดความเสี่ยงดังกลาวลง ก็นับวามีความคุมคาอยู
ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือที่มีลักษณะเปนวัฏจักร มีผลกระทบตอบริษัทกลาวคือ ธุรกิจเดินเรือ มีสภาพ
เปนวัฏจักร
ธุรกิจเดินเรือเปนธุรกิจประเภทการบริการ ที่มีวงจรชีวิตขึ้นอยูกับปริมาณความตองการขนสง
สินคากับปริมาณจํานวนเรือที่มีใหบริการในชวงนั้นๆ และมักจะมีชวงเวลาแตละรอบคอนขางยาวนาน
กวาวัฏจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือมักสํารวจจากสถิติการรับ
ขนสงสินคาของเรือ ขนาดใหญที่เกิดในแตละวัน (BDI) ในแตละปที่ผานมา ซึ่งโดยทั่วไปพบวาวัฏจักร
ธุรกิจเดินเรืออยูที่ประมาณ 7 ป ตอรอบ โดยเริ่มจากลักษณะที่กําลังมีแนวโนมขึ้น จนกระทั้งเติบโตสูงสุด
และเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งแตละชวงที่เกิดขึ้นอาจจะกินชวงระยะเวลายาวนานตางกัน ตัวอยางจากชวงปที่
เติบโตสูงสุด 2550-2551 ซึ่งหลังจากนั้นคาดวาธุรกิจจะหดตัวจนถึงจุดต่ําสุดในป 2559 และจะเริ่มมีการ
ปรับตัวขึ้นใหมในชวงปลาย 2560 อยางไรก็ตามในแตละชวงก็มีชวงวัฏจักรเล็กๆ เกิดขึ้นดวย ดังนั้นใน
ปจจุบัน นักวิเคราะหจะลดความเสี่ยง ของการคาดการณวัฏจักรของธุรกิจนี้ โดยการกําหนดวัฏจักรในชวงที่
สั้นๆ และถี่ขึ้น
ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ
ความเสี่ยงของธุรกิจมีไดตั้งแตความเสี่ยงต่ํา จนกระทั่งสูงสุด ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทฯ ทั้งในดาน
บวกและดานลบ ผลกระทบดานดี คือ ทําใหบริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณการบริการไดเนื่องจากวัฏ
จักรโดยทั่วไปชวยใหบริษัทฯสามารถคาดคะเนไดถูกตองพอสมควร สวนผลกระทบดานลบ คือ วัฏจักรของ
ธุรกิจเดินเรือแตละชวงกินเวลาคอนขางยาวนานโดยเฉพาะชวงของการตกต่ํา ซึ่งทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยง
ในการบริหารตนทุนเพื่อรอสถานการณ
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วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เปนการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตรที่ตองการศึกษาวาบริษัทเดินเรือ
และการกําหนดคาระวางเรือมีผลอยางไรตออุปสงคและอุปทานในการสรางเรือเพื่อตอบสนองตอการคาทาง
ทะเลอยางไร นอกจากนั้นวัฎจักรยังชวยอธิบายผลกระทบของราคาเรือตอประเภทของเรือในชวงที่ธุรกิจ
ตกต่ํา ดังนั้นเราจึงแบงวัฏจักรโดยวัดจากอุปสงคของลูกคาไดเปนดังนี้
 ระยะตกต่ํา (TROUGH)
เปนระยะแรกของวัฏจักรซึ่งโดยรวมเกิดจากอุปทานลน เห็นไดจากเริ่มมีเรือมาสะสมในเมืองทาในขณะที่
เริ่มจะมีการลดความเร็วของเรือเพื่อลดปริมาณการเขามาเทียบทา และชวยประหยัดน้ํามันดวย ในระยะนี้
อัตราคาระวางเรือเริ่มมีแนวโนมลดลงในอัตราที่พอๆกับตนทุนของเรือ บริษัทเรือเริ่มรูสึกไดถึงปญหาสภาพ
คลองการเงินและเริ่มเตรียมการขายเรือ ราคาขายเรือเริ่มลดลงและเริ่มมีการขายซาก
 ระยะฟนตัว (RECOVERY)
เปนระยะสองของวัฏจักรซึ่งอุปสงคและอุปทานมีปริมาณพอๆกัน อัตราคาระวางเรือสูงขึ้นกวาตนทุน เรือ
ประเภทคอนเทนเนอรเริ่มขับเคลื่อนเนื่องจากมีคําสั่งซื้อขายสินคากัน ในระยะนี้ความคาดหวังในตลาดมีทั้ง
ดานดีและดานลบ เพราะยังไมแนใจในสภาวะการของตลาดมากนัก แตสภาพคลองทางการเดินเรือของ
บริษัทฯเริ่มดีขึ้น
 ระยะสูงสุด (PEAK)
เปนระยะสามของระดับสูงสุด เนื่องจากอัตราคาระวางคอนขางสูงถึง 2 หรือ 3 เทาของตนทุนเรือ อุปสงคและ
อุปทานเทากัน เรือมีการวาจางตลอด สภาพคลองการเงินของบริษัทคอนขางสูง ระยะนี้อาจกินเวลาเพียงไมกี่
สัปดาหหรือหลายปขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทาน ราคาเรือมือสองแพงกวาตนทุน อูตอเรือมีคําสั่งเยอะมาก
 ระยะพังทลาย (COLLAPSE)
เปนระยะสี่ที่เกิดจากอุปทานมีระดับสูงกวาอุปสงค อัตราคาระวางเริ่มลดลง เรือจํานวนมากเริ่มชะงักอยูใน
เมืองทาอีกครั้ง ถึงแมวาสภาพคลองทางการเงินยังคงสูงแตเรือเริ่มลดการทํางานลง ทั้งนี้ระยะนี้อาจเกิด
จากวัฏจักรของธุรกิจ ความหนาแนนของเรือในทาและการสงมอบเรือใหมที่ตองใชเวลามากขึ้น
4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะของทรัพยสิน
อาคารสํานักงาน
บริษัทฯ ไดเชาอาคารที่ทําการเลขที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร ซอยพรอมพงษ ถนนสุขุมวิท 39
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 เนื้อที่ประมาณ 719.14 ตารางเมตร มี
กําหนดระยะเวลาเชาปตอป คาเชาในป 2561 จํา นวน 956,586.25 บาท คาน้ํา ค าไฟ คาความเย็ น
3,186,604.21 บาท รวม 4,143,190.46 บาท
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เรือเดินทะเลและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
เรือ
อุปกรณประจําเรือ
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดจาย
สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาทางบัญชี
1,547.16
10.92
0.42
3.73
30.71
0.89

ภาระผูกพัน
ติดจํานอง
-

กองเรือที่กลุมบริษัทและบริษัทฯ เปนเจาของป 2561
ลําดับ

ชื่อเรีอ(ปจจุบัน)

ปสราง อายุการใชงาน
คงเหลือ

เดทเวทตัน

1 Nordana Malee

2552

21 ป

11,945

2 Nordana Andrea

2543

7 ป

8,974

3 Nordana Sophie

2541

6 ป

8,976

4 Jutha Patthama

2539

8 ป

8,241

5 Fredensborg

2554

23 ป

12,580

ประเภทเรือ
เทกอง/
อเนกประสงค
เทกอง/
อเนกประสงค
เทกอง/
อเนกประสงค
เทกอง/
อเนกประสงค
เทกอง/
อเนกประสงค

ประเทศที่
จดทะเบียน

เสนทางที่ใหบริการ
ในปจจุบัน

ไทย

ทั่วโลก

ไทย

ทั่วโลก

ไทย

ทั่วโลก

ไทย

เอเชีย-ตะวันออกกลาง

ไทย

ทั่วโลก

บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล โดยไดรับยกเวน
อากรขาเขาเครื่องจักร ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป นอกจากนี้ยังไดรับ
สิ ท ธิ อื่ น ๆ โดยเรื อ ที่ จ ดทะเบี ย นเป น เรื อ ไทย ชั ก ธงไทยได รั บ สิ ท ธิ ใ นการขนส ง สิ น ค า ของราชการไทย
รัฐวิสาหกิจและยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับรายไดจากการขนสงสินคาทางทะเล ระหวางประเทศ ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
สําหรับ บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด ไดรับ บัตรสงเสริม เลขที่ 2895(2)/2555 จากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ประเภท 7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ
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แบบ 56-1 ประจําป 2561

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขหลักที่ไดรับ
1.
ตามมาตรา 25 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรส
และบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตาม
จํ า นวน และกํ า หนดระยะเวลาให อ ยู ใ นราชอาณาจั ก รเท า ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
เห็นสมควร
2.
ตามมาตรา 26 ใหคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจัก รตามมาตรา 25 ไดรั บ อนุ ญ าตทํ า งานเฉพาะตํา แหน งหน า ที่ ก ารทํ า งานที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
3.
ตามมาตรา 28 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
4.
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคา
ที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น
5.
ตามมาตรา 34 ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับ
ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 31 ไปรวมคํ า นวณเพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได ต ลอด
ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
6.
ตามมาตรา 37 ให ไ ดรับอนุญาตใหนํา หรือส ง เงินออกนอกราชอาณาจั ก รเป น เงินตรา
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

แบบ 56-1 ประจําป 2561

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

HOLD #2

HATCH COVER 32.20 x 14.00 M

TWEEN DECK COVER 24.50 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

แบบ 56-1 ประจําป 2561

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
CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*

HOLD #1

HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M

TONNAGE
GRT: 7,659
NRT: 2,686
DWT: 8,973.60 MT
SUMMER DRAFT : 7.432 M
LIGHTSHIP : 3,219.82 MT

HOLD #2

DIMENSIONS
LOA: 114.10 M
LBP: 105.40 M
BEAM: 19.60 M

CARGO GEAR
SINGLE CRANE 25 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(50 MT TANDEM)
DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)

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

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

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

แบบ 56-1 ประจําป 2561

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

CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* AND MNS*
HATCH DIMENSIONS
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

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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แบบ 56-1 ประจําป 2561

CARGO CAPACITIES

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

CAPACITY

GRAIN

BALE

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

CLASSIFICATION
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339
HATCH COVER: END ROLLING STEEL HATCH COVER
TONNAGE
GRT: 6,635
NRT: 2,792
DWT: 8,240.92 MT
SUMMER DRAFT : 7.67 M
LIGHTSHIP : 2,893.75 MT

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

DIMENSIONS
LOA: 104.13 M
LBP: 96.95 M
BEAM: 19.00 M

GENERATOR NO.OF SET:
DIESEL 380 PSX900RPM X 2 SET (YANMER S165L-SN)
300 KVA.240KW.X900 RPMX2 SET
AC440V X60 HZ

SPEED/CONSUMPTION
SERVICE SPEED: 12.7 KTS
CONSUMPTION: 11.2 MT IFO-180 + 0.4 MT MGO / DAY
PORT CONSUMPTION : 1.3 MT / DAY
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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

Type:

Heavy Lift Multi Purpose Dry Cargo

Hatch covers: 1,75 mt/sqm
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 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และ บริษัทรวมในธุรกิจตางๆ ดังนี้
ชื่อบริษัทยอย
จุฑาผกากรอง
ชิปปง ไพรเวท
บริษัทรวม
เจ ชิปปง
เซอรวิส
บริษัทอื่นๆ
มิตซูบิซิโลจิ
สติคส
(ประเทศไทย)

บริษัท บทด
จํากัด
บริษัท ไทยเดน
มารีไทม จํากัด

ประเภทและ
ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระแลว

% การ ตนทุนเงินลง
ทุน

มูลคาเงินลงทุน
สุทธิ

ผูถือหุนรายใหญรายอื่นที่
เหลือ

พาณิชยนาวี

8,863,850.00

ถือหุน
100

8,863,850.00

8,863,850.00

-ไมมี-

ขนถายสินคา
ตัวแทนเรือ

15,000,000.00

33.33

5,000,000.00

5,000,000.00

24,000,000.00

7.50

1,800,000.00

1,800,000.00

499,500,000.00

3.04

15,195,645.00

15,195,645.00

บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
นายชเนศร เพ็ญชาติ
บ.มิตซูบิซิโลจิสติคส คอร
ปอเรชั่น จก.
บ.โตเกียวมารีนเชาทอีสต
(อาคเนย) บริการ จก.
บ.บีทีเอ็ม โฮสดิ้ง (ประเทศ
ไทย) จก.
รัฐบาล

สั่งสินคาเขา
สงสินคาออก
ขนสงสินคา
ทางบก
ทางเรือ
ทางอากาศ
พาณิชยนาวี
พาณิชยนาวี

225,000,000.00

51

114,749,900.00

114,749,900.00

NORDANA LINE
A/S (ประเทศเดนมารก)

มูลคาสินทรัพยสุทธิ
1. สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 358,878,346.32บาท (สวนของบริษัท
ใหญ 192,643,724.75 บาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 166,234,621.57 บาท)
2. มูลคาตามบัญชี ตอหุนเทากับ 1.37 บาท

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี –
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6.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่นๆ

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ธุรกิจหลัก
ทุนชําระแลวทั้งสิ้น
เลขทะเบียนบริษัท
สํานักงานใหญที่
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail Address
Website

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพาณิชยนาวี
422,385,213 บาท
0107536001613 ( เดิม บมจ. 235 )
153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
02-260-0050
02-259-9825, 02-259-9824
office@jutha.co.th
www.jutha.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 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 ของเงินลงทุนทั้งหมด
บริษัท
สํานักงานใหญ:
ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลคาเงินลงทุน:

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

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ไทยเดน มารีไทม จํากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
225 ลานบาท
รอยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บุคคลอางอิงอื่นๆ
หนวยงานกํากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย:
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
เลขที่ 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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แบบ 56-1 ประจําป 2561

นายทะเบียนหลักทรัพย:
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย ( ประเทศไทย ) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 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
ผูสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท: 02-259-5300
โทรสาร: 02-260-1553
นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
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สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

7.1

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 650,700,000 บาท เรียกชําระแลวทั้งสิ้น
422,385,213 บาท จํานวนหุน 140,795,071 หุน แบงเปนหุนสามัญ 138,245,071 หุน หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน
มูลคาที่ตราไว หุนละ 3 บาท
ข. สิทธิแหงหุนบุริมสิทธิมีดังนี้
1. เปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุน ใหมีสิทธิเหนือหุนสามัญในการรับเงินปนผล โดยจะไดรับเงินปนผล
ในอัตรารอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนบุริมสิทธิตามที่ตราไว
2. ในปใดที่ไมมีการจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ ใหนําเอกสิทธิ์ดังกลาวในขอ 1 ของหุนบุริมสิทธิ
ไปรวมจายในปตอไปจนกวาจะครบ
3. หากมีการจายเงินปนผลใหแกหุนสามัญเกินอัตราที่หุนบุริมสิทธิจะพึงไดรับตามที่กําหนดในขอ 1
ใหจายเงิน ปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิในอัตราเทาเทียมกัน
4. หุนบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุน
สามัญนั้นจะกระทําไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ใหผูถือหุนที่ประสงคจะแปลง
หุนดังกลาว ยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมสงมอบใบหุนคืน
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7.2

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ผูถือหุน
ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก คิดเปนรอยละของหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลําดับที่
ชื่อผูถือหุน
1. นายชเนศร
เพ็ญชาติ
2. นางสาวเกศริน อุนพงศเจริญสุข
3. นางปริยนาฏ ยังส
4. นายวิชัย
จิรเจริญกิจกุล
5. นายสุชาติ
หวังสวางกุล
6. นายนิติ
ถาวร
7. พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ
8. นายสุพจน
ลาภานันตรัตน
9. นายพนัส
รุงนพคุณศรี
10. บมจ. บริหารและพัฒนา เพื่อการอนุรักษ สิ่งแวดลอม
จํานวนหุนทั้งหมด

จํานวนหุน
34,209,970
15,715,000
12,068,200
4,403,100
2,112,800
2,000,000
1,803,176
1,666,300
1,603,900
1,600,000
77,182,446

รอยละ
24.298
11.162
8.571
3.127
1.501
1.421
1.281
1.183
1.139
1.136
54.819

กลุมตระกูลเพ็ญชาติ เปนกลุม ผูถือหุนถือหุนรายใหญของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

7.3

การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี –

7.4

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่ง
บริษัทจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกําไร
โดยที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับบริษัทยอยของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มี
นโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งตองไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนเชนเดียวกัน ในกรณีที่ผลการดําเนินการมี
กําไร
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8. โครงสรางการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการ 9 คน
 กรรมการที่เปนผูบริหาร
2 คน
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
7 คน
 กรรมการอิสระ
4 คน
รายนามคณะกรรมการ

ตําแหนง

1 พลเรือตรีชาโณ

เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

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

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

8 นายชเนศร

เพ็ญชาติ

กรรมการผูจัดการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร

9 นายชนิตร

เพ็ญชาติ

กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการที่เปนผูบริหาร
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมปกติอยางนอย ปละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามกําหนดวาระชัดเจน
ลวงหนา โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา เลขานุการคณะกรรมการมีหนาที่จัดทําหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ระยะเวลาการประชุมแตละครั้ง จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
โดยในป 2561 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง
รายนามคณะกรรมการ
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
วันประชุม
พลเรือตรีชาโณ
เพ็ญชาติ
6/6
ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
นายศุกรีย
แกวเจริญ
4/6
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
6/6
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
นายอดุลย
จันทนจุลกะ
6/6
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2561
นายโกวิท
กุวานนท
6/6
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
นายสมพร
ไพสิน
6/6
ครั้งที่ 6 วันที 19 ธันวาคม 2561
นายศรัณย
เพ็ญชาติ
6/6
นายชเนศร
เพ็ญชาติ
6/6
นายชนิตร
เพ็ญชาติ
6/6
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทและตรวจสอบพิจารณาเรื่องสําคัญตางๆ ของบริษัท ดังนี้
คณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปจจุบนั ไดรบั แตงตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ประกอบดวย
กรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
วันประชุม
นายศุกรีย แกวเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
6/6 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
นายสมพร ไพสิน
กรรมการตรวจสอบ
6/6 ครั้งที่ 3 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2561
ครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 6 วันที 19 ธันวาคม 2561
นางชมนาด กนกวรพรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
หลังจากการประชุมทุกครั้ง
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 คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย
1. นายชเนศร
เพ็ญชาติ
2. นางชมนาด กนกวรพรรณ
3. นางสาวญาณิศา นาคทวม
การแยกตําแหนง
ประธานกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
ตามที่คณะกรรมการและฝายบริหารไดพิจารณาและจัดทําขึ้น ตลอดจนดูแลใหการประชุมคณะกรรมการดําเนิน
ไปจนสําเร็จลุลวง กรรมการทุกคนไดมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคําถามสําคัญๆ ระหวางการประชุมแตละ
ครั้ง
อํ า นาจของคณะกรรมการและฝ า ยบริ ห ารได รั บ การจํ า กั ด ความและแยกออกจากกั น อย า งชั ด เจน
กรรมการจะประชุ มกันเปนครั้งคราวเพื่อใหคําแนะนําและสนับสนุนฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการ ใน
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไมยุงเกี่ยวกับงานประจํา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝาย
บริหาร กรรมการผูจัดการเทานั้นที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการใหทํางานเหลานี้ ดังนั้นอํานาจและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจัดการจึงสอดรับกับฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการ
ระบุขอบเขตหนาที่และอํานาจของฝายบริหารทุกระดับไวอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อความชัดเจน
บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสรางการจัดการ
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผูถือหุน หาก
ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม รองประธานกรรมการจะทําหนาที่ประธานในที่ประชุม หาก
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เขา
รวมประชุมหนึ่งทานใหเปนประธานในที่ประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลใหการประชุมเปนไป
ตามขอกําหนดของกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดการใหการประชุม
เปนไปตามวาระแหงการประชุมนั้น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหนาที่หลักในการกํากับและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนของ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่น คณะกรรมการพึงมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
29

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

1

2
3

4
5

6.
7.
8.

9.

10.

11.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน เวน
แตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดให
ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญ ตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน
พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจําปของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
ขอบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายวาดวยหลัก ทรัพย และตลาดหลัก ทรัพ ย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯตอไป
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได
แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจและ/หรื อ ภายในเวลาตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได
พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
ของตลาดหลักทรัพยฯ
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นวาบริษัทฯมีกําไรพอสมควรที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราว
ตอไป
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คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะทํางานรวมกั บ
เจาหนาที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไป
ตามแผน คําสั่งหรือทิศทางอยางหนึ่งอยางใดของคณะกรรมการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับกิจการที่บริษัทฯ ดําเนินอยูในปจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทํางานรวมกับฝายบริหารอยางใกลชิดในลักษณะ
ที่สอดคลองกับกรอบคานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework)
ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
กรรมการผูจัดการ
อํานาจและหนาที่ของกรรมการผูจัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังตอไปนี้
1 ดูแลใหการปฏิบัติการของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย งบประมาณและแผน ที่
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
2 ติดตามและจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให
คําแนะนําวาดวยทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
3 พิจารณาและใหความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคําสั่งของคณะกรรมการและภายใตขอบเขตที่
คณะกรรมการกําหนด
4 จัดการและดูแลหนวยงานภายในองคกรทั้งหมด ทั้งฝายธุรกิจและฝายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ธุรการ
5 เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอํานาจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและผูมีอํานาจในการ
ควบคุม
6 ดูแลการติดตอสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียทุกรายและดํ าเนินการในดานการส งเสริ มชื่อเสียงและ
ภาพลักษณของบริษัทฯ
7 ทํางานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆมอบหมาย
8 ดูแลใหมีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9 กลั่นกรองเรื่องราวตางๆ กอนนําสงคณะกรรมการ
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8.2

ผูบริหาร
ผูบริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชเนศร เพ็ญชาติ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
เรือเอกพยุง เจริญสุข
นายวันชัย นิพยากรณ
นายวรเศรษฐ เรืองศรี
นางทัศนียา ศรีเจริญ
นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย
นางชมนาด กนกวรพรรณ

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ
ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง
ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชาและแผนกปฏิบัติการ
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี
ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบํารุง
เลขานุการบริหารอาวุโส
เลขานุการบริษัท
DPA ผูจัดการอาวุโส แผนกบริหารดานความ
ปลอดภัยและแผนกคนประจําเรือ
ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ
ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
ผูจัดการแผนกการตลาด
ผูจัดการแผนกบัญชี
ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ
ผูจัดการแผนกซอมบํารุง
ผูจัดการแผนกบัญชี
ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย

9. นายพิชัย กลอนกลาง
10. นายพนม เผาจินดา
11. นางนิภา อารีนิจ
12. นางสาวญาณิศา นาคทวม
13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ
14. นางจิราภรณ เชื้อเมืองพาน
15. นายเริงณรงค เรืองทอง
16. นายสันติ ศรีทอง
17. นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ
18. นายเอกวิทย ดุลบุตร

( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 )
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โครงสรางภายในบริษัท
ผังองคกร บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

ผูจัดการอาวุโสแผนก
บัญชีและธุรการ

ผูจัดการอาวุโสแผนก
บัญชี

ผูจัดการอาวุโส
แผนกเรือเชาและ
ปฏิบัติการ
ผูจัดการอาวุโส
แผนกการเงิน

ผูจัดการแผนก
บัญชี

ผูจัดการแผนก
บัญชี

ที่ปรึกษา
แผนกซอมบํารุง

ผูจัดการ
แผนกการตลาด

ผูจัดการอาวุโส
แผนกซอมบํารุง

ผูจัดการแผนก
ซอมบํารุง

ผูจัดการอาวุโส
แผนกจัดซื้อ
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-เลขานุการบริหารอาวุโส
-เลขานุการบริษัทฯ

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ

DPAและผูจัดการอาวุโสแผนก
บริหารดานความปลอดภัยและ
แผนกคนประจําเรือ
ผูจัดการ
แผนกบริหารดานความ
ปลอดภัย

ผูจัดการ
แผนกคนประจําเรือ
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต ง ตั้ ง นางชมนาด กนกวรพรรณ เลขานุ ก ารบริ ห ารอาวุ โ ส ให เ ป น
เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน และเพื่อ
ชวยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยหนาที่เลขานุการบริษัทจะ
รายงานตอประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการดังนี้
ใหคําแนะนําแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆของบริษัทฯ และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ และแจงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใหคณะกรรมการทราบ
จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท
และขอพึงปฏิบัติตางๆ
บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ 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 ( รวมทั้งป )
ลําดับที่ 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
เพ็ญชาติ
180,000.00
8. นายชเนศร
9. นายชนิตร
เพ็ญชาติ
180,000.00
รวม
2,196,000.00
ข. คาตอบแทนของผูบริหาร 18 คน จํานวน

22,963,406.67 บาท

ค. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 3 คนซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม
ลําดับที่ 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
8.5 บุคลากร
บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พนักงานประจําสํานักงาน 46 คน
จํานวนพนักงานทั้งหมด 46 คน
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ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีพนักงานประจําสํานักงาน ทั้งสิ้น 46 คน ประกอบดวย
กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการแผนก และ
เลขานุการบริหารอาวุโส รวม 18 คน และพนักงานอีก 28 คน โดยมีพนักงานของแตละสายงานดังนี้
สายงานหลัก

จํานวนพนักงาน
7
11
3
9
1
5
6
4
46

1. สํานักผูจัดการ
2. ฝายกองเรือ
3. ฝายปฏิบัติการ
4.ฝายคนประจําเรือ
5.ฝายการตลาด
6. ฝายทรัพยากรบุคคล
7. ฝายการเงินและบัญชี
8. ฝายบัญชี คนประจําเรือ
รวม

- รวมจํานวนพนักงานของบริษัทฯ 46 คน ทัง้ นี้ไมรวมคนประจําเรือ
- คาผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัท ไมรวม
คนประจําเรือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เปนเงินจํานวน 10,766,973.71 บาท
- บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แกผูบริหารและพนักงาน (ไมรวมคนประจําเรือ) เปนจํานวน 1,979,000.17 บาท
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยูในรายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในป 2561 บริษัทฯไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการ
เสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
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รายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการ
หลักการวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งที่เนนย้ําในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จุฑานาวี จํากัด
(มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนไดสําเร็จ
การกํากับดูแลกิจการเปนตัวกําหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุนของบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝายบริหาร โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและคุณคาใหกับผูถือหุนใน
ระยะยาว พรอมกับการคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียรายอื่นดวย
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกํากับดูแลกิจการ
หนาที่ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแกกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายดาน
การกํากับดูแลกิจการตางๆที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไดติดตามกฎระเบียบใหมๆ ที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ
ใหเขากับกฎระเบียบดังกลาว การกํากับดูแลกิจการที่ดีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางดีจากคณะกรรมการ
และฝายบริหารเพื่อใหเกิดการปฏิบัติและตัวอยางที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุมจุฑานาวี
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และพยายามศึกษาทําความเขาใจความตองการของผู
ถือหุน ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหุนอยางมีระบบ กรรมการแตละทานเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ทุมเท และมีความเปน
อิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้งยังคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อีกดวย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเชื่อมในหวง
โซอํานาจระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยาง
ชัดเจนถึงบทบาทควบคูของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอื่นๆ ทั้งในฐานะที่เปนกรรมการและ
ผูบริหารระดับอาวุโส
ในป 2561 คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลใหฝายบริหาร
ปฏิบัติงานภายใตนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปรงใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการจัดทําแผนการดําเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวา
องคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้ งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกํากั บดูแ ลกิจการอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยใน
ปที่ผานมา แผนกตรวจสอบภายในไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ภายใตการ
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กําหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการโดยรวมเปนของประธานคณะกรรมการ
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหประธานคณะกรรมการ มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการให
ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารเปนไปอยางซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพในระหวาง
การประชุมกรรมการนัดตางๆ ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับกรรมการผูจัดการ
ระหวางการประชุมคณะกรรมการ และตองติดตอกับกรรมการทานอื่นตลอดจนผูถือหุน
นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้
1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมี น โยบายให คณะกรรมการบริษัท ประเมินผลปฏิบัติง านคณะกรรมการทั้ ง แบบคณะและ
รายบุคคลเพื่อทบทวนผลงานและประเด็นตางๆ ในระหวางปที่ผานมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
เลขานุ การบริ ษัท เป น ผูสงแบบประเมิน รับแบบประเมิ น รวบรวมและสรุ ปผลการประเมิน และรายงาน
คณะกรรมการโดยมีเกณฑหลักในการประเมินดังนี้ 0 = ไมเคยปฏิบัติ 1 = ปฏิบัติคอนขางนอย 2 = ปฏิบัติ
พอสมควร 3 = ปฏิบัติอยางดี และ 4 = ปฏิบัติอยางดีเยี่ยม
การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินดานตางๆ ดังนี้ 1. โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.การประชุม
คณะกรรมการ 4. การทําหนาที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินดานตางๆ ดังนี้ 1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ
และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได 2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
สามารถมีคําอธิบายได 4. มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล
5. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ
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การพัฒนากรรมการ
บริษัทสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาและสงเสริมในสวนที่กรรมการเห็นวามีความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ และ
เพื่อใหกรรมการพรอมสําหรับความเปลี่ยนแปลงภายนอก
9.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางกรรมการบริษัท :บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)มีโครงสรางการจัดองคกรประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 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
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตามขอบังคับบริษัท กรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแล
การดําเนินงานของบริษัท ควบคุมใหฝายจัดการของบริษัท บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท ลง
ลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกรรมการที่ไมเปนกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน
การแต ง ตั้ ง กรรมการจะต อ งได รั บ มติ เ ห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธาน
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายศุกรีย แกวเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพร ไพสิน
กรรมการตรวจสอบ
นางชมนาด กนกวรพรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเปนผูมีความรอบรู และมีประสบการณ ซึ่งจําเปนตอการทํางานในหนาที่
ของตน กอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีภายนอก และหัวหนางานตรวจสอบ
ภายใน จะเขารวมการประชุมทุกครั้ง ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและ
หัวหนางานตรวจสอบภายในแยกตางหากโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการใหทํางานของตน ซึ่งรวมถึงการ
ติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และการดําเนินการใหมั่นใจวาการเปดเผยขอมูลและการจํากัดอํานาจ
ทางดานการเงินของผูบริหารเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ในแตละปจะมีการกําหนดวาระลวงหนา เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝาติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจําป
ของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุม
คณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหวางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี และหัวหนางานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ําเสมอ ในป 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้งและรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯหลังการประชุมทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1 สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน อยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณาใหความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญที่เสนอโดยฝายบริหาร
ของบริษัทฯ และประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งในราย
ไตรมาสและประจําป ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนําให ผูสอบบัญชี สอบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ตาม
วิธีการของหนวยงานตรวจสอบภายใน
4 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณางบประมาณของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง
การสอบทานความเห็นของฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบที่ไดมีการเสนอและรายงานไว
6 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
7 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเปน
อิสระจากการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี
8 ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
9 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัทฯ
10 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกลาวควร
ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึง
ความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน
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 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
 รายการอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะใหมีการแกไข
ในประเด็นที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม
12 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
มีหนาที่ศึกษากฎเกณฑ ขอบังคับใหมๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย
1. นาย ชเนศร เพ็ญชาติ
2. นาง ชมนาด กนกวรพรรณ
3. นางสาวญาณิศา นาคทวม
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาและเสนอการแตงตั้งผูสอบบัญชี
ภายนอกและคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ผูถือหุนใหความเห็นชอบดังตอไปนี้
แตงตั้งผูสอบบัญชี ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี
ชื่อ
เลขที่รับใบอนุญาต
สํานักงาน
1. นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร 7645 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
2. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน 1,050,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม
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ผลประโยชนที่ขัดแยง
ธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมที่อาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญา
ที่เกี่ยวของ จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ธุ ร กรรมดั ง กล า วจะต อ งทํ า ในลั ก ษณะเสมื อ นทํ า รายการกั บ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม มี
ความสัมพันธกับบริษัทฯ อยางเครงครัด และดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุน
ทั้งหมด ขอกําหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทาง
การคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวทั้งหมดจะตองนําสงคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ระหวางการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยูดวย
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรม
ดังกลาวดวย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน
คูสัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
บริษั ทฯ มี นโยบายที่จะปองกัน ไมใ ห กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อ หา
ผลประโยชนสวนตัว ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่
อาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใด ที่มีสวนได
เสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานั้นกับบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดย้ําเนนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรม
ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติดวย
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไมทําหนาที่ผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจ
ควบคุม และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่
เปนอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกัน
กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได
เปนผูที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยตองไมมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอน
ไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูส มรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการอื่น
ผูบริหาร ผูถือหุนใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่
มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปน
ปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือ
บริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การ
ใหสินทรัพยเ ปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระ
หนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการ เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษทั
44

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

9.

10.
11.
12.

13.
14.

แบบ 56-1 ประจําป 2561

รวม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท
ยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ
เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนใหญของบริษัท
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท
กรรมการอิสระตองไมประกอบกิจการที่มสี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่ ีนัย
กับบริษัทหรือบริษัทยอยหรือเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มี
สวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ
1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
กรรมการอิสระอาจมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ใหตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ(Collective Decision)
กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทรวมหรือบริษัทยอยได แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยและคาตอบแทนรวมที่ไดรับจาก
บริษัทรวมหรือบริษัทยอยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําปตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดโดยไมตองเปดเผยคาตอบแทนแยกเปนรายบริษัท

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด:
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดไมผานคณะกรรมการสรร
หา การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด ไมไดใชวิธีการสรรหา แมวาใน
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนง กรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทได
ร ว มกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ใ นด า นต า งๆโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมด า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ แ ละความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา
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กรรมการผูไดรับการแตงตั้งใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ เพื่อเปนการแนะนําแนวทางการดําเนินงานใน
ภาพรวมของบริษัท โครงสรางบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ และจําเปนตอ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ทํ า ให ส ามารถควบคุ ม ดู ก ารจั ด การโดย
คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธเปนของตน คณะกรรมการจะ
มอบหมายการพิจารณาเรื่องในรายละเอียดใหกับคณะกรรมการชุดยอยและเจาหนาที่ (ในกรณีที่
เปนกระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจัดการ (ในกรณีที่เปนการบริหารจัดการกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) คณะกรรมการไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 1คณะ
ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบ หนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูดานลางนี้ ภายใตหัวขอ “การกํากับ
ดูแลกิจการ”
 ขอตกลงระหวางบริ ษั ทกั บผูถือหุ นอื่น ในการบริหารจั ดการบริษั ทยอ ยและบริษัทรว ม
(shareholders’ agreement)
-ไมมี9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน โดยกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา และมีจริยธรรมพื้นฐานเปนหลัก
9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทยอย
จํานวน 1,600,689.05 บาท
 คาบริการอื่น( non-audit fee)
-ไมมี-
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9.7 การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเชื่อม
ในหวงโซอํานาจระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหา
ครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคูของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอื่นๆ ทั้งใน
ฐานะที่เปนกรรมการและผูบริหารระดับอาวุโส
สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยการใหความสําคัญใน
การปกปองผลประโยชนและสิทธิการรับขอมูลของผูถือหุนอยางดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหผู
ถือหุนมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนกอนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผานทางเว็บไซตของ
บริษัท คือ www.jutha.co.th ผูถือหุนทุกรายจะไดรับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนประจําปกอนการประชุม
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมรายงานประจําป รายละเอียดขอมูลของแตละวาระอยางครบถวน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเผยแพรคําบอกกลาวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซดของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม เพื่อให
ผูถือหุนสามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทา
เทียมกันที่จะสอบถามและแสดงความเห็นเรื่องตางๆ อยางเสรี ซึ่งบริษัทฯ ใหเวลาผูถือหุนอยางเต็มที่และตอบ
ทุกคําถามอยางครบถวนในสาระสําคัญ ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองก็สามารถมอบ
ฉันทะใหผูอื่นหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนดเพื่อเขาประชุมและลงมติแทนได บริษัทฯ
มีการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนปละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดย
ยึดหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ตั้งแตการกําหนดวันประชุม วันปดสมุดทะเบียนเพื่อใหสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม การแจงวาระการ
ประชุม การจัดสงเอกสาร ตลอดจนสงรายงานการประชุม เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจงการเชิญ
ประชุม โดยลงประกาศติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และลงประกาศกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน สวนรายชื่อและ
ประวัติกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระหรือกรรมการที่เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระ ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบพรอมกับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน
ขั้นตอนการประชุมผูถือหุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กอนการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนใหผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย กอนการประชุม ในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด (ไมนอยกวา 7
วันกอนถึงวันประชุม)ในคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง
จัดสงเอกสารประกอบวาระที่จําเปน แนบไปพรอมกับคําบอกกลาวนั้นดวย เชน รายละเอียดขอมูลการประชุมแต
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ละวาระ รายงานประจําป แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐาน
เอกสารแสดงสิทธิเขารวมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เปนตน บริษัทฯเสนอชื่อกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ทานเปนผูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง รวมทั้งแสดงขอเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลในการพิจารณาอยาง
เพียงพอและเทาเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดเผยแพรขอมูลของคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปน
ภาษาไทยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึง
และศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
2. ระหวางการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จัดใหมีบุคลากรและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอยาง
เพียงพอ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน และผูสอบบัญชีบริษัทฯ เขารวมประชุมอยาง
พรอมเพรียง บริษัทฯ ไดดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ และเรียงลําดับตามวาระที่ระบุไวในคําบอก
กลาวผูถือหุนทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเทาเทียมกันไมมีรายใดรายหนึ่งถูกจํากัดสิทธิ บริษัทฯ เปด
โอกาส ใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางเทาเทียมกันในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ และรายการตางๆ ในงบการเงินประจําปของบริษัทฯ ที่ผูถือหุนตองการทราบ
บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีที่ผูถือ
หุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ เปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในที่ประชุมผูถือหุน โดยระบุ
จํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หลังจากการประชุม เสร็จสิ้นลง
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ภายหลังการประชุมผูถือหุน
บริ ษั ท ฯ ได นํ า ส ง รายงานการประชุ ม งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ให กั บ
กระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กําหนด
นโยบายวาดวยสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง
พนักงาน ฝายบริหาร และสังคมสวนรวม โดยใชนโยบายกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และสรางความมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี ดังนี้
 ผูถือหุน- บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนได คํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ
ในปจจุบันและอนาคต การเจริญเติบโตของมูลคา เพื่อมุงสรางผลกําไรอยางสม่ําเสมอ
 ลูกคา-บริษัทฯ ตระหนักดีกวา ลูกคาเปนผูมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุงเนนสรางความพึงพอใจลูกคาดวยการใหบริการดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
 เจ าหนี้ - บริ ษั ท ฯ ไดป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไขข อ ตกลงและสัญ ญากู ยื มที่ ก ระทํา ไวกั บ เจ าหนี้ ทุก รายอย า ง
เครงครัดและรายงานเจาหนี้ใหทราบถึงผลการประกอบการและการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
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 คูคา-บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสรางมูลคา บริษัทฯ จึงคํานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกันในการดําเนินธุรกิจ
 คูแขง-บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ตามกรอบ
กติกาการแขงขัน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
 พนักงาน-ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุงเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทํางานที่ดี รว มกั น ใหผลตอบแทนตามระดั บความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาความรูเพิ่มเติมใหแกพนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house)
รวมถึงการจัดสงพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของสวัสดิการ
พนักงาน บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําทุกป ประกันอุบัติเหตุสําหรับพนักงานรับสงเอกสาร
พิจารณาใหเงินรางวัลประจําป รางวัลการทํางานนาน 10 ป ขึ้นไป และไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
พนักงานเพื่อสงเสริมการออมทรัพยในระยะยาวใหแกพนักงานดวย
 ฝายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีวาฝายบริหารเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุ
นี้ จึงไดมีการจายคาตอบแทนผูบริหารอยางเหมาะสม มียานพาหนะประจําตําแหนงเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใหอิสระแกฝายบริหารในการทํางานในหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการและเพื่อดําเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่ประชุม
คณะกรรมการไดมีมติใหปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และขอมูล
ภายในของบริษัทฯ โดยขอความรวมมือจากผูบริหาร ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับและขอมูลภายใน
ของบริษัทฯแกบุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมดําเนินการซื้อ/ขาย หรือ
เสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
ไมวาโดยทางตรงหรือออมในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอนการประกาศงบการเงินรายป และรายไตร
มาสสูสาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือวา
จริยธรรมเปนสิ่งสําคัญที่ตองสงเสริมใหฝายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ มีการประกาศใชหลักเกณฑ และวิธีการของบริษัทฯ เรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการ ผูบ ริ ห าร และบุค คลที่มี ค วามเกี่ ย วขอ ง เพื่ อใหบ ริ ษั ทมี ขอ มูล สํ า หรั บใชป ระโยชน ภ ายในบริษั ท
ประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยได
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การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใชเปน
นโยบายในการบริหารงานอยางตอเนื่อง โดยตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของ บมจ.จุฑานาวี รวมถึงคณะกรรมการ บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ใน
การดําเนินธุรกิจที่ตองคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เคารพกฎหมายและขอบังคับอยาง
เครงครัด โดยมุงเนนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ(Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC ) ซึ่ง
เป น โครงการที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า โดยรั ฐ บาลและสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือของ 8 องคกรชั้นนํา ไดแก สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
ทั้งนี้บริษัทที่เขาเปนแนวรวมนี้ จะรวมกันดําเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ซึ่งเปนไปตามหลัก
สากลอันไดแก หลักที่ 10 วาดวยการตอตานการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global
Compact คือหลักการดําเนินธุรกิจวาดวยการตอตานการใหสินบน (Business Principles for Countering
Bribery) ซึ่งกําหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการตางๆที่เผยแพรโดย ธนาคารโลก และ
Center for International Private Enterprise (CIPE)และ องคกรนานาชาติอื่นๆ
ความขัดแยงทางผลประโยชน
กรณีที่บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดัง กลา วนั้น บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการและนโยบายให ก ารทํ า รายการเป น ไปตามสภาพการปกติ และถื อ ปฏิ บั ติ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ ไดมีการแจงแนวทางใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานมี
หมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไวชัดเจน
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การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประกอบดวย
คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจํานวน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

9
2
7
4
3

คน
คน
คน
คน
คน

10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
ความรับผิด ชอบต อสังคม สิ่ง แวดล อ มและชุมชน-บริ ษั ทฯ ยึด มั่ น ในการรั ก ษามาตรฐานด า นความ
ปลอดภั ย ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ต า งๆที่ ก ระทบต อ ผลประโยชน ข องภาค
ประชาชน บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนใหพนักงานมีความหวงใยตอ
สิ่งแวดลอม
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษั ทมีน โยบายใหการดํ า เนิ น ธุ รกิจ ของบริ ษั ท และบริ ษั ทยอ ยเปน ไปด ว ยความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) โดยมีหลักการ 8 ขอดังนี้
(1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(7) การรวมพัฒนาชุมชนตอสังคม
(8) การมี น วั ต กรรมและเผยแพร น วั ต กรรมซึ่ ง ได จ ากการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
บริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ และ
ไดรับความไววางใจมากที่สุด มุงเนนสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยการมีความสํานึกรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน พนักงาน ชุมชน และสังคม อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

(1) บริษัทฯไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากล เพื่อเขาโครงการ ISO 9001:2015 และ
ไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
(2) การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณที่จะ
ดํารงตนใหเปนบริษัทฯ ที่เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม (Good Corporate Citizen)ในการดําเนินงานและการทํา
กิจกรรมทุกดาน บริษัทตระหนักดีวาการที่บริษัทประกอบธุรกิจขนสงทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยูทั่วโลก จึงเปน
หนาที่ ที่บริษัทฯจะตองดําเนินกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางเครงครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรม
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับผลประโยชนของสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย
การมีสวนรวมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุมครองสิ่งแวดลอม ดังนี้
บริษัทฯ ตระหนักของคุณคาของพนักงานและมุงรักษาพนักงานใหทํางานในระยะยาว โดยปจจุบันอายุ
เฉลี่ยการทํางานของพนักงานของบริษัทฯอยูที่ 13 ป เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งมีคาและสําคัญตอการ
เติบโตของกลุมบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุมบริษัทฯมีความมุงหมายที่จะรับและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถและสรางสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ( life/work balance ) ของพนักงานทุกคน
ใหมีมากขึ้น กลุมบริษัทฯมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัดใหพนักงานไดรับการตรวจสุขภาพประจําป มีประกันชีวิต
สําหรับพนักงานรับสงเอกสาร และมีวันหยุดตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสวนบุคคล และโครงการสง
พนักงานเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานใหกับพนักงานอีกดวย โครงการเหลานี้
จะสัมพันธกับหนาที่การงานของพนักงานแตละคนในกลุมบริษัทฯ
นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯยังไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให
คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับผูบริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับพนักงาน รวมทั้งใหความคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการสวัสดิการ และนําสงรายละเอียดใหแกกองทุน
ประกันสังคมรับทราบ อยางโปรงใส
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งมีคาที่สุด บริษัทฯจึงไดใหความสําคัญกับทุนมนุษยและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยตระหนักถึงความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษยเปนวาระของ
ชาติที่จะตองพัฒนามากกวาการที่จะใหความสําคัญกับปจจัยอื่นๆทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ถึงแมวาการ
ลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางชา แตก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การปกปองสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับวาดวยเรื่องการจัดการเปลี่ยนถายน้ํา
อับเฉาเรือ (Water Ballast Treatment) เพื่อลดและขจัดปญหาการยายถิ่นหรือแพรระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
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สัตวและเชื้อโรคที่เปนอันตราย ที่ติดอยูในน้ําอับเฉาและเพื่อปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศนในทะเลและ
สุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคตางๆทั่วโลก
ในการปกปองโลกรอน บริษัทฯ ใหเรือทุกลําของบริษัทฯ และเรือบริหารที่เดินทางใน ECA (เขต
ที่กําหนดการใหใชน้ํามันที่มีสวนผสมของซัลเฟอรต่ํา (Low sulphur oil)) ปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง
เครงครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ไดสนับสนุนการบริหารจัดการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิผลเพื่อลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก
10.3

การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
-ไมม-ี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีความมุงหมายที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯและ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนที่จะเริ่มดําเนินงานใหมๆ
ลดปริ ม าณการใช วั ต ถุ ดิ บ ในการปฏิบั ติ ง านตา งๆ การนํ า กลั บ มาใช ใ หม แ ทนการทิ้ ง วั ต ถุ ดิ บ ถ า ทํ า ได และ
สนับสนุนการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชอีก มีความรับผิดชอบตอการกําจัดสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากบริษัทฯดําเนินธุรกิจอยูในกลุมขนสง จึงมีความเสี่ยงหลายดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯจะตองใชพลังงานอยางตอเนื่อง และมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในชั้น
บรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯใชกระดาษเปนปริมาณมากในการทํางานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้ง
กับองคกรเองและกับลูกคา พลังงานที่ใชเพื่อเกิดแสงสวาง ความรอน ของอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ระบบ
ความเย็นในสํานักงาน และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ลวนเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการ กลุมบริษัทฯให
ความสนใจกับสิ่งตางๆตอไปนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ
สนับสนุนใหมีการใชหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบงพื้นที่ออกเปนสัดสวนเพื่อใหสามารถปดไฟได
หากไมจําเปน มีการจัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการทํางานโดยที่ไมเกิน 25
องศาเซลเซียส บริษัทฯหาวิธีที่จะลดปริมาณการใชกระดาษและนํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหมใหมากขึ้น
พยายามลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานใหนํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม นอกจากนี้
พนักงานไดรับการสนับสนุนใหใชการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสาร
แลวเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญไปถึงขยะทั่วไปในสํานักงาน ซึ่งจะถูก
เก็บและกําจัดโดยพนักงานทําความสะอาดทุกวัน
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 คน เขา
รวมประชุม คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหาร ผานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 สวน คือ
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล
5. การติดตามประเมินผล
คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน เพื่อสรางความ
มั่นใจตอประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ บริษัทฯไดกําหนดและแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจบริหารไว อยางดี ในการประเมินความเพียงพอของระบบสําหรับการควบคุม
ภายใน บริษัทฯ ใหความสําคัญใน 5 องคประกอบหลัก ดังตอไปนี้
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม เพื่อเอื้ออํานวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และใชในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาการทํางานภายใตสภาพแวดลอม
การควบคุมที่ดีนั้นจะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประเมินความเสี่ยงวาเปนเครื่องมือที่บงบอก
ลวงหนาถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสรางความเสียหายใหแกบริษัทฯ ดังนั้นผูบริหารของบริษัทฯ ไดจัดทําการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งปจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งปจจัยเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคาน้ํามัน อุบัติเหตุ การขาดแคลน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คาใชจายในการบํารุงรักษา เปนตน เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอ
องคกร และมีการทบทวนมาตรการอยางสม่ําเสมอ
3. กิจกรรมการควบคุม
กรณีที่บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและการ
เปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน
56

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ระดับปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไวซึ่งการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ทันตอเหตุการณ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ กําหนดใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกทั้งเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลาของขอมูลสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะที่มีนัยสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค
เบื้องตนเพื่อใหเกิดความรวดเร็วของการติดตอสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อใหการตัดสินใจเรื่องตางๆ เปนไปอยางถูกตอง
แมนยํา และฉับไว โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการลงทุนใหมีชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ในสวนของเอกสารที่จัดสงใหคณะกรรมการและผูถือหุน บริษัทฯ ได
ดําเนินการจัดสงเปนการลวงหนากอนจัดการประชุมและมีขอมูลเพียงพอตอการตัดสินใจ
5. การติดตามประเมินผล
มีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและทันกาลทําใหฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับสามารถทบทวน ประเมินผล แนะนํา และปรับปรุงเกี่ยวกับ
แผนการดําเนินธุรกิจ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ควบคูไปกับการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดให
ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ไดตรวจพบ เพื่อใหบริษัทฯ ไดดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตแนวทางที่กําหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
11.2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดอยูในเอกสารแนบ 5)
11.3
หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ไดแตงตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ไดมอบหมายให นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท และบริ ษั ท ได มี ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑตางๆ
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12. รายการระหวางกัน
กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สนิ รายไดและคาใชจาย สวนหนึ่ง
ของกลุมบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวของกันดังกลาว
1 ลั กษณะความสั มพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการ
ที่เ กี่ยวของกันมีดังนี้
ลั กษณะความสั มพันธ
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

กิจการที่เกี่ยวข องกัน
บริษัท บทด จํากัด

บริษัทฯ ถือหุน 3.04%

บริษัท มาโณ จํากัด

กรรมการรวมกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด

ผูถือหุนบริษัทยอยบริษัทไทยเดน มารีไทม จํากัด (49%)

บุคคลที่เกี่ยวข องกัน
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ

กรรมการและผูถือหุน

นายชเนศร เพ็ญชาติ

กรรมการและผูถือหุน

นายชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการและผูถือหุน

นายศรัณย เพ็ญชาติ

กรรมการและผูถือหุน

นางปริยนาฏ ยังส

ผูถือหุน
นโยบายราคา

รายไดคาบริการจัดการ

ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

ตนทุนการใหบริการ

ราคาปกติธรุ กิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

คาสาธารณูปโภค

ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

เงินกูยืม

คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.25-3.00 ตอป
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2. ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 , 2560 และ 2559 มีดังนี้
ชื่อ และลั กษณะความสั มพันธ ลักษณะรายการ
2561
บริษัทยอย

2559

-

-

-

351,771

-

-

-

4,829,642 2,883,882 20,759,163 เกิดสภาพคลองไมไดกําหนดเวลาคืนและไมมีดอกเบี้ย
เงินมัดจําลวงหนา 3 เดือน ในการเชาอาคารที่ทําการ

เงินมัดจํา
728,338

728,341

728,134

728,338

728,341

728,134
บริษัทฯ ไดจางใหบริษัทรวมซอมเรือเดินทะเลและมียอดคางจาย

เจา หนี้การคา
10,001,349 9,301,176 12,398,051 10,001,349 9,301,176 12,398,051

บริษัทฯ มีคาเชาอาคารสํานักงาน คาบริการความเย็นคางจาย

เจาหนี้อื่น

บริษัท มาโณ จํากัด
บริษัทรวม

2560

บริษัทฯ ไดใหบริษัทยอยกูยืมระยะสัน้ เพื่อให
-

บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน

2561

ลูกหนี้เงินยืม

บริษัท มาโณ จํากัด
บริษัทรวม

2559

บริษัทไดวางใบแจงหนี้คาบริหารจัดการ
-

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน

2560

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

ลูกหนี้การคา

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด
บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)

16,516,830 13,737,849 11,080,850 16,516,830 13,737,849 11,080,850
บริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคลองและไมไดกําหนด

เงินกูยืมระยะสั้น

บริษัท เจ ชิปปงเซอรวิส จํากัด
ยอด ณ วันตนป

เวลาจายคืน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป
10,247,853 10,250,849 9,954,432 10,247,853 10,250,849 9,954,432

บวก เพิ่มขึ้นระหวางป

-

-

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 วันสิน้ ป

10,247,892 10,247,853 10,250,849 10,247,892 10,247,853 10,250,849
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ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ

งบการเงินรวม (บาท)
2561

บุคคลที่เกี่ยวของกัน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2561

2560

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2559

เงินกูยืมระยะสัน้

บริษัทฯ ไดรับเงินกูยืมจากกรรมการเพื่อเสริมสภาพคลองโดย

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 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป

บวก เพิ่มขึ้นระหวางป

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 วันสิน้ ป

101,911,801 96,061,183 103,070,800 101,911,801 96,061,183 103,070,800

รวมทั้งสิน้

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

กิจการที่เกี่ยวของกัน
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
รวม

29,252,205 26,857,120 24,596,400 29,252,205 26,857,120 24,596,400
32,747,758 29,562,101 26,886,843 32,747,758 29,562,101 26,886,843
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ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ ลั กษณะรายการ

งบการเงินรวม (บาท)
2561

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป

2559

2561

2560

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

2559

เงินทดรองรับ

บริษัท บทด จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

-

4,801

363,591

-

4,801

363,591 บริษัทฯ ไดรับเงินทดรองรับลวงหนาเพื่อการบริหารจัดการเรือ
บริษัทฯ รับเงินกูระยะยาวเพื่อการลงทุนในบริษัทยอย

เงินกูระยะยาว

11,438,315 11,623,035 44,144,933 11,438,315 11,623,035 44,144,933 มีกําหนดเวลาคืนแนนอน
-

868,516

-

-

-

-

-

-

868,516

-

-

-

-

-

หัก ลดลงระหวางป
จายชําระ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
รวม

(80,885) (1,053,236)

(32,586,728)
64,830

(80,885) (1,053,236)

(32,586,728)
64,830

11,357,430 11,438,315 11,623,035 11,357,430 11,438,315 11,623,035
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3. รายไดและคาใชจาย
รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 , 2560 และ 2559 มีดังนี้
ชื่อ และลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ

งบการเงินรวม (บาท)
2561

รายไดจากการใหบริการ

2560

ความจําเปนและสมเหตุสมผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2559

2561

2560

2559

งานเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา

บริษัทยอยไดรับคาบริการเดินเรือจากกิจการที่เกี่ยวของในราคาตลาด

กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด
รายไดคาบริการจัดการ

87,134,305 100,373,902 104,274,880

-

-

-

งานรับจางบริหารจัดการเรือ

บริษัทฯ ไดรับคาบริหารจัดการเรือในราคาตลาด

บริษัทยอย
บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด

-

-

-

4,094,488 4,334,309 3,877,422

กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บทด จํากัด
รวม
คาใชจายในการบริหาร

คาเชา, คาบริการ-

กิจการที่เกี่ยวของกัน

ความเย็น , บริการอื่นๆ

บริษัท มาโณ จํากัด

-

3,088,233 3,877,422

-

3,088,233 3,877,422

-

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

4,143,190 4,136,485 4,122,920 4,143,190 4,136,485 4,122,920
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ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ

ตนทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2561

2560

2559

2561

2560

2559

230,587

234,720

227,049

230,587

234,720

227,049

572,152

366,749

628,165

572,152

366,749

628,165

ดอกเบี้ยจาย

บริษัทรวม
บริษัท เจชิปปง เซอรวิส จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
นายชเนศร เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส
รวม
เงินปนผล

3,250,754 3,062,818 2,479,380 3,250,754 3,062,818 2,479,380
4,053,493 3,664,287 3,334,594 4,053,493 3,664,287 3,334,594

เงินปนผลรับ

บริษัทรวม
บริษัท เจชิปปง เซอรวิส จํากัด

-

-

-

3,095,211 2,978,100 1,509,485
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สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
ผูสอบบัญชี ป 2559 – 2560-2561
ชื่อผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย (บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด)
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ป 2559 - 2560
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
ป 2561
นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645

ผูสอบบัญชี 2559 – 2560 - 2561
ชื่อผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทยอย
RSM Chio Lim LLP
8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie Edge
Singapore 228095
Main (65) 6533 7600
www.RSMChiolim.com.sg

ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ป
จากรายงานตรวจสอบของผูสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 การตรวจสอบของผูสอบบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของผูสอบบัญชีอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัด
ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้

64

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

ในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีผูสอบบัญชีไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทํ า ความเขา ใจในระบบการควบคุ ม ภายในซึ่ง มี ผ ลกระทบต อ การสอบบัญ ชี เ พื่อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ หรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาผูสอบบัญชีไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ผูสอบบัญชี
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของผูสอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของผูสอบบัญชีขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบ
ที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ผูสอบบัญชี
รับผิดชอบตอการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ผูสอบ
บัญชีเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งผูสอบบัญชีพบในระหวางการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี ไ ดใ หคํารั บรองแก ผูมีห นาที่ ในการกํ ากับดูแ ลวาผูสอบบั ญชี ไ ด ปฏิบัติตามข อกํา หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผูสอบบัญชีเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปน
อิสระของผูสอบบัญชีและมาตรการที่ผูสอบบัญชีใชเพื่อปองกันไมใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่ องทั้ ง หลายที่สื่อสารกั บผู มีห นาที่ในการกํากับดูแ ล ผูสอบบั ญชี ไ ดพิจ ารณาเรื่องต าง ๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือ
ข อบังคั บ ห า มไม ใ ห เ ป ด เผยเรื่อ งดัง กลา วตอ สาธารณะ หรือในสถานการณที่ย ากที่จ ะเกิ ด ขึ้ น ผู สอบบัญ ชี
พิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของผูสอบบัญชีเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว
กลุมบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้
ในป 2561 ผูสอบบัญชีใหไดขอสังเกตมิใชเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขดังนี้
1. เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากกลุมบริษัทไมสามารถปฏิบัติ
ตามที่กําหนดของสัญญากับทางสถาบันการเงินผูใหสินเชื่อซึ่งมีหนึ่งธนาคาร จํานวน 295.30
ลานบาท อยูระหวางการเจรจาขอผอนผัน กลุมบริษัทคาดวาจะสามารถเจรจาได
2. การรับรูรายได มีรายไดจากการใหบริการเรือจางเหมาเปนระยะเวลา จํานวน 277.26 ลานบาท
ซึ่งเปนจํานวนที่นัยสําคัญ มีผลมาจากปจจัยโดยคาระวางเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอัตราคา
ระวางเรือในตลาดโลก นอกจากนี้ จากแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่สงผลกระทบ
โดยตรงตอสถานการณการแขงขัน ในอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลที่รุนแรงขึ้น โดยทํา
ความเขาใจในระบบการรับงานและระบบการรับรูรายได วิเคราะหและทดสอบการคํานวณ
ของระยะเวลาการเดิ น เรื อ ปริ ม าณการขนส ง กั บ อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งของน้ํ า มั น ที่ ใ ช ว า
สอดคลองกับรายไดที่เกิดขึ้น
3. การดอยคาเรือ กลุมบริษัท ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี โดยมีเรือเดินทะเลจํานวน 5 ลํา เปน
สิน ทรัพ ยสุทธิจํานวน 1,547.16 ลานบาท ในงบการเงิน รวม คิด เปน รอยละ 97.13 ของ
สินทรัพยรวม ซึ่งบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิติดตอกันหลายป ทําใหมีขอบงชี้
ในเรื่องของการดอยคา การวัดการดอยคาของสินทรัพยจึงใชวิธีวัดมูลคาจากรายงานประเมิน
การสอบทานมูลคาสินทรัพยโดยใชหลักเกณฑการประเมินเพื่อกําหนดมูลคาตลาด เนื่องจาก
การประเมินสภาพของทรัพยสินเพื่อประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสินมีความซับซอน
และเปนการใชดุลยพินิจ ที่มีนัยสําคัญภายใตขอสมมติฐานที่ถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจ
โลกและตลาดซื้อขายเรือในอนาคต ซึ่งบริษัทดําเนินการทดสอบการดอยคาของเรือโดย
ผูเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑของมูลคาตลาดและใชดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการประเมินสภาพ
ขององคประกอบหลักของเรือ และเปรียบเทียบขอสมมุติฐานกับแหลงขอมูลภายนอกและ
ภายในของกลุมบริษัท ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝาย
บริหารในการพิจารณาวาราคาทุนของทรัพยสินกับราคาที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
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ข. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
1. การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากการใหบริการ ประกอบดวย รายไดคาจางเหมาเรือเปนระยะเวลา (Charter hire) ซึ่งเกิดจาก
การใหบริการเรือแบบจางเหมาเปนระยะเวลา (Time charter) และรายไดคาระวางเรือ (Freight income) ซึ่ง
เกิดจากการรับขนสงเปนรายเที่ยว (Voyage charter)
บริษัทฯ รับรูรายไดคา จางเหมาเรือเปนระยะเวลาและคาใชจายที่เกี่ยวของตามเกณฑคงคางและรับรู
รายไดคาระวางเรือเมื่อการใหบริการไดสนิ้ สุดลงแลว
รายไดอื่น และคาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย
กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 เดือน และไมมีภาระผูกพัน
3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามสิทธิที่จะไดรับหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไมไดทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณในการเรียกเก็บหนีใ้ นอดีต ควบคูกับการ
วิเคราะหฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร
4. พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น วัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือเดินทะเล
แสดงไวในราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
5. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุน หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
6. เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวม โดยใชวิธีสวนไดเสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยใชวิธีราคาทุน
7. เรือเดินทะเล และอุปกรณ
เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย สําหรับเรือเดินทะเลและยานพาหนะคิดคาเสื่อมราคา
หลังหักมูลคาคงเหลือ บริษัทฯ ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพย ดังนี้
เรือเดินทะเล
15-30 ป
รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดบัญชี
2-3 ป
อุปกรณประจําเรือ
5
ป
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
5
ป
ยานพาหนะ
5-10 ป
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะเกิ ดในอนาคตจากการใชสินทรัพ ยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะได รับจากการจํ าหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลด
ใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจสอบ สภาพเรือและคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญจะรับรูรวม
ในรายจายการซอมเรือครั้งใหญ คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุ
การใชงานจนกระทั่งมีการซอมเรือครั้งใหญครั้งตอไป ซึ่งอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 2-3 ป ในกรณีที่มี
การซอมเรือครั้งใหญกอนวันครบกําหนด ตนทุนที่เหลืออยูของการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายทันที
ตนทุนดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมเพื่อเปนเงินทุนในการกอสรางเพื่อใหไดมาซึ่งเรือเดินทะเลและอุปกรณ
ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยตลอดชวงเวลาที่จะสรางใหเสร็จและเตรียมสินทรัพยใหอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชไดตามวัตถุประสงค ตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาวสุทธิ
จากการตัดจําหนายคาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของกัน
กําไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการ
คํานวณกําไรจากการดําเนินงาน
8. คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย
คาใชจายทางการเงินที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นกอนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูยืมและกอน
การเบิกถอนเงินกูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจายและถูกตัด จําหนายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงตามอายุของเงินกูยืม
9. การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยของบริษัทฯ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติทาง
ธุรกิจหรือมูลคาจากการใชแลวแตอยางใดจะสูงกวา) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือ
พิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวา
มูลค าที่ค าดว าจะได รับคื น บริ ษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูผลขาดทุ น จากการดอ ยคาในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วา การดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีก
ตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการ
จายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัท และไดรับการ
บริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงาน
และเงินสมทบจากบริษัทฯ เงิน จายสมทบกองทุ นสํ ารองเลี้ยงชีพบัน ทึกเปน คาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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11. การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตาง ๆ ที่ใชในการ
รายงาน ซึ่งเปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ
ดังนั้น จึงกําหนดใหกิจการระบุสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศ
ใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาว
กลุมบริษัทดําเนินงานในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
สกุลเงินที่ใชในการกําหนดและชําระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผูบริหารจึงกําหนดให
ใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานในธุรกิจเดินเรือทางทะเลของกลุมบริษัท และใช
สกุลเงินบาทเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหการรับรูรายการคาเมื่อเริ่มแรกดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
(สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการคาที่ไมไดเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเปนรายการที่เปน
เงินตราตางประเทศ และผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนอ
งบการเงินจะถูกรับรูในสวนของผูถือหุน ในกรณีที่เงินบาทที่ใชนําเสนองบการเงินแข็งคาเมื่อเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ใชในการดําเนินงาน มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน และผลตางจากการแปลงคา
งบการเงินที่บันทึกในสวนของเจาของจะลดลง ในทางกลับกันถาเงินบาทออนคาเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน และผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่บันทึกในสวนของ
เจาของจะเพิ่มขึ้น
12. รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการยอด
คงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทฯมีนโยบายปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเจาหนี้การคาที่
เปนเงินตราตางประเทศ โดยทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร ผลตางซึ่งเกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแสดงมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด จะบันทึกเปน
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที
กําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป
13. สัญญาเชาการเงิน
การเชาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสินที่เชานั้น ๆ ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชา
การเงิน บันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา คาเชาที่ชําระจะแยกเปน
สวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวด เปนอัตรา
คงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
14. สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา
เชา คาเชาที่อาจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
15. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา
ประกัน รายไดคางรับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้
หมุ น เวี ย นอื่ น เจ า หนี้ ก ารค า กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เงิ น กู ยื ม ระยะยาวและหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า การเงิ น
นโยบายการบัญชีเกณฑการรับรูและวัดมูลคาสําหรับแตละรายการไดมี
การเปดเผยแยกตามแตละหัวขอที่เกีย่ วของ
16. คาใชจา ยภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รายจายเกีย่ วกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชี
16.1 ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคลปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดปจ จุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรในงวดนัน้ ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
16.2 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สนิ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ ินนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี
ทุกรายการแตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ จะ
ไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
17. กําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหาร
ยอดกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญทีจ่ ําหนายและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด
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ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป เนื่องจากบริษัทฯ ไมมหี ุนสามัญเทียบเทา
18. ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการ
และตั้งขอสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และการเปดเผยใน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว อัน
อาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดราคาสินคา คาเสื่อมราคา และคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตาง ๆ
ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
19. ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการ
เกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระ
ผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
จํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไป
ตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพย
แยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
20. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทยมูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่บริษัทฯ กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สมมติฐานที่ใชในการ
ประเมิ นค าใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตราส วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุก
ป บริษัทฯ ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการ
คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมิน
อัตราสวนลดที่เหมาะสมบริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่
ไดรับประโยชน และจะบันทึกภาระหนี้สินในอดีตที่เกิดกอนป 2554 โดยรับรูเปนคาใชจายทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไมไดรับรู
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ฉบับใหมซึ่งไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจาง สําหรับลูกจางที่ทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ให
มีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
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ฉบับใหมดังกลาว อยูระหวางรอประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึก
ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม เมื่อมีผลบังคับใชตามกฎหมาย
21. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
22. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอการใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบ
ตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไวการใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงิน
ปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑในการพิจารณาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกําหนดชวงอายุลูกหนี้และ
สถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คางชําระ
เรือเดินทะเล และอุปกรณ
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของเรือและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของเรือและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคา
ของเรือ อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
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23. การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยหลายขอกําหนดใหมกี ารวัดมูลคา
ยุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบ
แนวคิดนี้รวมถึงผูประเมินมูลคา ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 3และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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ค. ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยเปรียบเทียบสําหรับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท ในระยะเวลา 3 ป

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย

%

2561

%

2560

%

2559

สิ นทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

30,302,977.38

1.75

1,530,968.15

0.09

11,962,501.98

0.53

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

4,714,784.61

0.27

5,374,125.29

0.30

4,603,283.25

0.21

เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
พัสดุคงเหลือ
รวมสิ นทรัพยหมุนเวียน

-

0.00

-

0.00

-

0.00

60,643,146.10

3.50 65,623,442.63

3.66

76,523,825.20

3.41

95,660,908.09

5.52

72,528,536.07

4.05

93,089,610.43

4.15

23,592,522.60

1.36 23,854,261.48

1.33

25,717,473.45

1.15

0.00

0.00

สิ นทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน

15,435,096.20

-

0.89 15,545,021.40

0.87

17,043,257.64

0.00
0.76

1,592,939,720.39 91.84 1,679,727,155.84 93.57 2,105,166,753.64 93.78
885,679.33

0.05

71,306.13

0.00

292,290.73

0.01

ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย

3,530,667.72

0.20

848,254.00

0.05

1,015,447.77

0.05

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

2,377,961.58

0.14

2,327,246.43

0.13

2,226,626.83

0.10

รวมสิ นทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย

1,638,761,647.82 94.48 1,722,373,245.28 95.95 2,151,461,850.06 95.85
1,734,422,555.91 100.00 1,794,901,781.35 100.00 2,244,551,460.49 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส วนของผูถื อหุน

2561

%

%

2560

%

2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน

79,357,749.22

4.58 53,851,233.08

240,792,505.54

13.88 217,642,656.98 12.13 245,798,581.70 10.95

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

47,495,085.20

2.74 42,331,320.74

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหนี้สนิ หมุนเวียน

258,949,404.00

14.93 359,292,065.84 20.02

-

0.00

0.00

-

0.00

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

3.00

82,305,758.87

3.67

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2.36 416,492,469.80 18.56

หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

71,635.85

-

0.00

เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

112,159,693.16

6.47 106,309,035.93

5.92 113,321,648.47

5.05

เงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น

23,413,634.32

1.35 23,413,545.49

1.30

1.04

รวมหนี้สินหมุนเวียน

762,239,707.29 43.95 802,839,858.06 44.73

23,420,392.01

881,338,850.85 39.27

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

582,286,722.03
180,880.06

33.57 533,755,341.55 29.74 649,898,231.26 28.95
0.01

-

0.00

-

0.00

11,357,430.00

0.65 11,438,315.00

0.64

11,623,035.14

0.52

15,912,391.87

0.92 21,263,140.63

1.18

21,416,899.78

0.95

ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

609,737,423.96 35.15 566,456,797.18 31.56

682,938,166.18 30.42

1,371,977,131.25 79.10 1,369,296,655.24 76.29 1,564,277,017.03 69.69
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส วนของผูถื อหุน (ตอ)

2561

%

2560

%

2559

%

ส วนของผูถื อหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท

643,050,000.00

หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท

7,650,000.00

รวมทุนจดทะเบียน

37.08 643,050,000.00 35.83 643,050,000.00 28.65
0.44

7,650,000.00

0.43

650,700,000.00 37.52 650,700,000.00 36.26

7,650,000.00

0.34

650,700,000.00 28.99

ทุนที่ชําระแลว
หุนสามัญ 138,245,071 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท

414,735,213.00

หุนบุริมสิทธิ 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

82,192,606.50

4.74 82,192,606.50

4.58

82,192,606.50

3.66

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)

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

23.91 414,735,213.00 23.11 414,735,213.00 18.48

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

รวมส วนของบริษัทใหญ

196,210,803.09 11.32 259,268,735.14 14.45

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

166,234,621.57

รวมส วนของผูถื อหุน
รวมหนี้สินและส วนของผูถื อหุน

9.58 166,336,390.97

502,712,508.50 22.40

9.26 177,561,934.96

362,445,424.66 20.90 425,605,126.11 23.71

7.91

680,274,443.46 30.31

1,734,422,555.91 100.00 1,794,901,781.35 100.00 2,244,551,460.49 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม (บาท)
2561

%

2560

%

2559

%

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น

277,260,385.46

90.38 295,529,426.43

14,616,761.38

4.76

1,424,015.54

0.46

13,484,272.98

4.40

17,057,644.15
24,173,787.41

87.75 327,905,993.14

91.94

5.07

20,707,130.13

5.81

-

1,805,295.69

0.51

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

ตนทุนการใหบริการ

(270,738,219.91)

(88.25) (331,363,812.27) (98.40) (360,538,140.48) (101.10)

(50,939,193.22)

(16.60) (136,870,840.98) (40.64) (59,089,685.81) (16.57)

คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

-

-

(34,162,621.37) (10.14)

-

-

(321,677,413.13) (104.85) (502,397,274.62) (149.18) (419,627,826.29) (117.67)
(14,891,977.77)

(4.85) (165,636,416.63) (49.18) (63,018,399.18) (17.67)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

3,002,563.74

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)

ภาษีเ งินได
ขาดทุนสํา หรับป

(59,886,116.15)

0.98

-

3,394,131.29

-

1.01

-

4,588,986.00

-

รายการที่อาจถู กจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
(3,273,585.30)

(50,706,515.87)

(7,271,289.91)

รายการที่จะไมถู กจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํา หรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

(3,273,585.30)
(63,159,701.45)
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-

(19.52) (204,796,293.19) (60.81) (108,198,113.01) (30.34)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

เปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

1.29

833,491.71
(49,873,024.16)
(254,669,317.35)

(7,271,289.91)
(115,469,402.92)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม (บาท)
2561

2560

2559

(60,955,863.57)

(209,383,548.15)

(117,113,374.81)

1,069,747.42

4,587,254.96

8,915,261.80

ขาดทุนสํา หรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(59,886,116.15)

(204,796,293.19)

(108,198,113.01)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

(63,057,932.05)

(243,443,773.36)

(123,302,303.18)

(101,769.40)

(11,225,543.99)

7,832,900.26

(63,159,701.45)

(254,669,317.35)

(115,469,402.92)

(0.4465)

(1.5201)

(0.8527)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป
ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เ ปนของบริษัทใหญ
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุ ทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสือ่ มราคา
รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี
โปรแกรมตัดจําหนาย
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสนิ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สนิ ตัดบัญชี
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตามวิธสี ว นไดเ สีย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ กิดขึ้นจริง
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
พัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้เ งินชดใชคาเสียหาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้ น) ลดลง
หนี้สินจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
จายชําระประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
รับเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

%

งบการเงินรวม (บาท)
2560
%

2559

%

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

100,616,661.05 123.37 121,975,712.95 (687.24) 128,122,988.62 145.73
19,065,243.86 23.38 20,093,621.63 (113.21) 34,059,515.14 38.74
60,366.70
0.07
218,012.49
(1.23)
233,015.07 0.27
(189,119.45) (0.23) 47,607,386.64 (268.23)
(45,197.04) (0.05)
7,647.48
0.01
9.00
7.00
30,426,146.83 (171.43)
1,300,617.74
(6,176,323.79)

1.59
(7.57)

1,697,259.29
-

(9.56)
-

1,734,744.26
-

1.97

(3,976,970.12)
1,011,296.25
47,996,702.12
(73,344.26)
(250,884.09)

(4.88)
1.24
58.85
(0.09)
(0.31)

(3,490,598.21) 19.67
(5,948,741.14) 33.52
42,554,007.85 (239.76)
(1,485.63)
0.01
(263,727.91)
1.49

(4,588,986.00) (5.22)
(4,477,933.31) (5.09)
49,768,699.82 56.61
(1,681.99)
(130,421.58) (0.15)

99,505,777.34

122.00

50,071,310.60 (282.11)

96,476,636.98 109.74

2,764,354.06
5,333,783.20
(2,668,893.74)
101,640.19
5,530,883.71

3.39
6.54
(3.27)
0.12
6.78

(729,534.11)
10,900,382.57
(1,010,576.09)
(16,937.48)
9,143,334.89

4.11
(61.41)
5.69
0.10
(51.51)

23,731.65
2,043,081.56
(474,118.77)
6,232.29
1,598,926.73

0.03
2.32
(0.54)
0.01
1.82

24,712,335.80

30.30

(32,919,098.81) 185.47

30,395,913.97

34.57

(1,023,000.00) (1.25)
(995,000.00)
5.61
23,689,335.80 29.05 (33,914,098.81) 191.08 30,395,913.97 34.57
128,725,996.85 157.84 25,300,546.68 (142.55) 128,471,477.68 146.12
(47,018,384.41) (57.65) (42,949,816.44) 241.99 (40,173,237.61) (45.69)
(152,106.68) (0.19)
(369,552.19)
2.08
(379,674.48) (0.43)
270,081.87
(1.52)
81,555,505.76 100.00 (17,748,740.08) 100.00 87,918,565.59 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดจายใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวของก
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อทรัพยสนิ ไมมีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
รับเงินปนผล
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
รับเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน
รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

%

งบการเงินรวม (บาท)
2560
%

2559

%

(900,000.00) 2.43
186,915.88 (0.46) 41,512,273.36 99.05
44,858.81 (0.12)
(43,523,167.14) 107.62 (2,844,349.20) (6.79) (37,838,351.43) 102.08
(434,268.62) 1.07
(13,533.55) (0.03)
73,719.79 (0.18)
1,434.83
1,680.73
3,256,500.00 (8.05) 3,256,500.00
7.77 1,628,250.00 (4.39)
(40,440,300.09) 100.00 41,912,325.44 100.00 (37,063,561.89) 100.00

25,636,005.15 (279.14) (28,575,135.52)
22,006,000.00 (239.61) 5,759,760.00

35.46 13,589,692.79 (23.80)
(7.15) 45,511,900.00 (79.73)

(16,126,000.00) 175.59 (12,774,760.00)
(40,672,979.00) 442.87 (45,870,090.74)
(27,000.00) 0.29
868,516.14
-

15.85 (14,974,000.00) 26.23
56.92 (68,596,870.41) 120.16
(32,313.00) 0.06
(1.08)
(32,586,728.13) 57.08

(9,183,973.85) 100.00 (80,591,710.12) 100.00 (57,088,318.75) 100.00
(3,116,955.46)
45,995,739.02
5,090,426.90
28,814,276.36
(10,432,385.74)
(1,142,888.15)
1,530,968.15
11,962,501.98
13,106,877.89
(42,267.13)
851.91
(1,487.76)
30,302,977.38
1,530,968.15
11,962,501.98
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สิ นทรัพย

2561

%

2560

%

2559

%

สิ นทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

30,299,449.11

2.55

861,029.96

0.07

170,610.37

0.01

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

8,262,731.85

0.70

7,709,568.74

0.64

24,758,164.87

1.57

เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน

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

81,755,739.49

6.89

55,067,810.95

4.55

80,794,651.50

5.12

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

1.28

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

รวมสิ นทรัพยหมุนเวียน
สิ นทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม

สินทรัพยไมมีตัวตน

1.30

15,545,021.40

885,678.36

0.07

57,823.62

-

131,427.01

0.01

ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย

3,507,802.94

0.30

848,254.00

0.07

1,015,447.77

0.06

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

2,377,894.73

0.20

2,327,246.43

0.19

2,226,626.83

0.14

รวมสิ นทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย

1,105,423,772.42 93.11 1,157,224,668.45 95.45 1,497,610,187.99 94.88
1,187,179,511.91 100.00 1,212,292,479.40 100.00 1,578,404,839.49 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนี้สินและส วนของผูถื อหุน

%

2561

%

2560

%

2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

69,430,415.33

5.85

43,918,405.24

3.62

72,371,908.34

4.59

236,082,248.66 19.89 211,930,950.73 17.48

241,862,374.34 15.32

11,151,309.20

13,713,765.09

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหนี้สนิ หมุนเวียน

-

0.94

9,650,420.74

0.80

-

61,895,875.84

5.11

-

0.87
-

หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

71,635.85

0.01

-

-

เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

112,159,693.16

9.45 106,309,035.93

8.77

113,321,648.47

7.18

เงินกูยืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น

23,413,634.32

1.97

1.93

23,420,392.01

1.48

รวมหนี้สินหมุนเวียน

23,413,545.49

452,308,936.52 38.11 457,118,233.97 37.71

464,690,088.25 29.44

582,286,722.03 49.04 533,755,341.55 44.03

649,898,231.26 41.17

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

180,880.06

0.02

-

-

-

11,357,430.00

0.96

11,438,315.00

0.94

11,623,035.14

0.74

15,912,391.87

1.34

21,263,140.63

1.75

21,416,899.78

1.36

ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

609,737,423.96 51.36 566,456,797.18 46.72

682,938,166.18 43.27

1,062,046,360.48 89.47 1,023,575,031.15 84.43 1,147,628,254.43 72.71
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนี้สินและส วนของผูถื อหุน (ตอ)

%

2561

%

2560

%

2559

ส วนของผูถื อหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท
หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท
รวมทุนจดทะเบียน

643,050,000.00 54.17 643,050,000.00 53.04
7,650,000.00

0.64

7,650,000.00

0.63

643,050,000.00 40.74
7,650,000.00

0.48

650,700,000.00 54.81 650,700,000.00 53.67

650,700,000.00 41.22

414,735,213.00 34.93 414,735,213.00 34.21

414,735,213.00 26.28

ทุนที่ชําระแลว
หุนสามัญ 138,245,071 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท
หุนบุริมสิทธิ 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

82,192,606.50

6.92

82,192,606.50

6.78

82,192,606.50

5.21

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)

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย

รวมส วนของบริษัทใหญ

125,133,151.43 10.53 188,717,448.25 15.57

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมส วนของผูถื อหุน
รวมหนี้สินและส วนของผูถื อหุน

-

-

125,133,151.43 10.53 188,717,448.25 15.57

430,776,585.06 27.29
430,776,585.06 27.29

1,187,179,511.91 100.00 1,212,292,479.40 100.00 1,578,404,839.49 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561

%

2560

%

2559

%

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได

190,126,080.27

83.91 195,155,524.44

18,711,249.41

8.26

1,480,817.44

0.65

16,277,621.50

7.18

21,391,953.39

80.08 223,631,112.99

86.64

8.78

24,584,552.43

9.53

-

2,182,987.69

0.85

11.14

7,699,143.20

2.98

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

100.00

27,150,782.04

คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการบริหาร

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

-

-

-

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

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถู กจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
เปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน

(1,607,670.02)

(28,340,437.41)

(5,941,758.87)

รายการที่จะไมถู กจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสํา หรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

-

833,491.71

(1,607,670.02)
(63,584,296.82)
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(27,506,945.70)
(242,059,136.81)

(5,941,758.87)
(135,383,971.57)
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561

2560

2559

(61,976,626.80)

(214,552,191.11)

(129,442,212.70)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

-

-

-

ขาดทุนสํา หรับป
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(61,976,626.80)

(214,552,191.11)

(129,442,212.70)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ

(63,584,296.82)

(242,059,136.81)

(135,383,971.57)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

-

-

-

(63,584,296.82)

(242,059,136.81)

(135,383,971.57)

(0.4538)

(1.5575)

(0.9419)

ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
(61,976,626.80)
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุ ทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสือ่ มราคา
75,107,331.81
รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี
16,702,724.85
โปรแกรมตัดจําหนาย
47,039.25
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
(189,119.44)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสนิ
7,647.48
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
1,300,617.74
หนี้สนิ ตัดบัญชี
(6,176,323.79)
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตามวิธสี ว นไดเ สีย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ กิดขึ้นจริง 998,661.79
คาใชจายดอกเบี้ย
30,155,396.00
ดอกเบี้ยรับ
(73,231.18)
เงินปนผลรับ
(3,346,095.19)
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย
52,558,022.52
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
1,548,779.45
ลูกหนี้การคา
พัสดุคงเหลือ
6,102,735.51
ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย
(2,646,028.96)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
101,706.21
5,107,192.21
สิ นทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้ น) ลดลง
หนี้สินจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้ น (ลดลง)
24,579,307.03
เจาหนี้การคา
จายชําระประมาณการหนี้สนิ ไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
(1,023,000.00)
23,556,307.03
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
81,221,521.76
เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
(28,043,136.13)
จายภาษีเ งินได
(152,105.70)
รับเงินภาษีเ งินไดถูกหัก ณ ที่จาย
53,026,279.93
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
86

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
%

2559

%

(116.88) (214,552,191.11) 1,301.05 (129,442,212.70) (376.96)

141.64
31.50
0.09
(0.36)
0.01
2.45
(11.65)

94,957,694.82 (575.82) 100,230,508.35 291.89
14,091,467.58 (85.45) 28,903,508.60 84.17
78,580.31
(0.48)
89,041.93 0.26
47,607,386.64 (288.69)
(45,197.04) (0.13)
9.00
7.00
30,426,146.83 (184.50)
1,697,259.29
-

(10.29)
-

1,734,744.26

5.05

1.88 23,820,769.18 (144.45) (4,145,109.93) (12.07)
56.87 27,506,272.89 (166.80) 35,339,321.57 102.92
(0.14)
(380.64)
(331.95) (6.31) (3,241,827.52) 19.66 (1,639,906.67) (4.78)
99.10

22,391,187.27 (135.77) 31,024,373.42

90.35

2.92 17,026,380.00 (103.25)
11.51 9,433,177.74 (57.20)
(4.99) (1,010,576.09)
6.13
0.19
9.63 25,448,981.65 (154.32)

(5,009,026.44) (14.59)
3,101,617.88 9.03
(474,118.77) (1.38)
6,218.61 0.02
(2,375,308.72) (6.92)

46.35 (31,168,393.07) 189.01

32,915,512.51

(1.93)
44.42
153.17
(52.88)
(0.29)
100.00

95.86

(995,000.00)
6.03
(32,163,393.07) 195.04 32,915,512.51 95.86
15,676,775.85 (95.06) 61,564,577.21 179.29
(32,068,044.84) 194.46 (26,846,740.17) (78.18)
(369,541.54)
2.24
(379,661.02) (1.11)
270,081.87
(1.64)
(16,490,728.66) 100.00 34,338,176.02 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สํา หรับป สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
เงินสดจายใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจการที่เกี่ยวของกัน (22,538,755.42)
เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวขอ 20,053,755.42
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ
186,915.88
เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ
(43,253,059.20)
เงินสดจายซื้อทรัพยสนิ ไมมีตัวตน
(434,268.62)
ดอกเบี้ยรับ
73,606.13
รับเงินปนผล
3,256,500.00
(42,655,305.81)
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
25,641,565.10
รับเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกั 22,006,000.00
จายชําระเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
(16,126,000.00)
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(7,825,779.00)
เงินสดจายสัญญาเชาทางการเงิน
(27,000.00)
รับเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดสุ ทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

%

52.83
(47.01)
(0.44)
101.40
1.02
(0.17)
(7.63)
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560
%

2559

%

(900,000.00) 4.04
(248,300.00) (0.59)
183,300.00
0.44
41,512,273.36 99.04
44,858.81 (0.20)
(2,777,401.27) (6.63) (23,057,934.43) 103.47
(13,533.55) (0.03)
370.06
335.08
3,256,500.00
7.77 1,628,250.00 (7.31)
41,913,208.60 100.00 (22,284,490.54) 100.00

108.33 (28,577,026.49)
92.97 5,759,760.00

71.86 3,608,211.76 (24.27)
(14.49) 45,511,900.00 (306.19)

(68.13) (12,774,760.00)
(33.06) (5,045,500.74)
(0.11)
868,516.14
-

32.12 (14,974,000.00) 100.74
12.69 (16,391,398.40) 110.27
(32,313.00) 0.22
(2.18)
- (32,586,728.13) 219.23

23,668,786.10 100.00 (39,769,011.09) 100.00 (14,864,327.77) 100.00
(4,559,073.94)
15,036,098.83
2,898,409.30
29,480,686.28
689,567.68
87,767.01
861,029.96
170,610.37
84,331.12
(42,267.13)
851.91
(1,487.76)
30,299,449.11
861,029.96
170,610.37
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ค. อัตราสวนทางการเงิน
กลุมอุต สาหกรรมและบริการ

งบการเงินรวม

2561

2560

งบการเงินเฉพาะ

2559

2561

2560

2559

1. อั ตราส วนสภาพคล อ ง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

0.13

0.09

0.11

0.18

0.12

0.17

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

0.05

0.01

0.02

0.09

0.02

0.05

ระยะเวลาเก็บหนี้เ ฉลีย่

(วัน)

6.55

6.08

5.05

15.12

29.95

39.87

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

(เทา)

1.18

1.43

1.59

0.93

1.16

1.33

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

305.08

251.75

226.42

387.10

310.34

270.68

2. อั ตราส วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขั้นตน

(%)

2.35

(12.22)

(9.95)

(9.61)

(34.60)

(31.40)

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

(19.52)

(60.81)

(30.34)

(27.35)

(88.04)

(50.15)

อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน

(%)

(26.77)

(54.96)

(20.75)

(39.49)

(69.27)

(25.97)

3. อั ตราส วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย

(%)

(3.39)

(10.14)

(4.67)

(5.17)

(15.38)

(7.91)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(เทา)

2.49

(4.38)

0.92

1.33

(10.18)

(2.09)

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

0.17

0.17

0.15

0.19

0.17

0.16

4. อั ตราส วนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน

(เทา)

3.79

3.22

2.30

8.49

5.42

2.66

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้

(เทา)

(0.31)

(3.89)

(1.27)

(1.06)

(6.80)

(2.66)

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เทา)

(0.11)

(1.37)

(0.09)

(0.54)

(3.52)

(1.34)

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash(เทา)

1.36

0.29

0.30

2.01

0.30

1.42

อัตราการจายเงินปนผล

(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มูลคาทีต่ ราไวตอ หุน

บาท

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

มูลคาตามบัญชีตอ หุน

บาท

1.39

1.84

3.57

0.89

1.34

3.06

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ หุน

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

5. ขอ มูล ตอ หุน (PER SHARE)
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ในป 2561 ผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู โดยมีผลขาดทุนสุทธิ
59.87 ลานบาท โดยรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอยูจํานวน 1.42 ลานบาท หรือมีขาดทุน
สุทธิจากการดําเนินงาน 61.29 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2560 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 204.80 ลานบาท ซึ่งรวมผล
ขาดทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 30.43 ลานบาท ผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 47.61 ลานบาทและผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 34.16 ลานบาท หรือมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 92.60 ลานบาท
และมีร ายไดจ ากการเดิน เรือจํา นวน 277.26 ลา นบาท ในป 2561 ลดลงจาก 295.53 ล า นบาท ในป 2560
เนื่องจากมีการขายเรือจุฑาธรรมรักษา 1 ลํา ทําใหป 2561 บริษัทมีเรือทั้งสิ้นจํานวน 5 ลํา

ในป 2559-2561 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการเดินเรือและผลกําไรดังนี้
( 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 ) สวนที่เปนของบริษัทใหญ ดังนี้
ป
2559
2560
2561
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน ( บาท )
(0.85)
(1.5201) (0.4465)
อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ( % )
(20.75)
(54.96) (26.77)
ในชวงเวลาดังกลาว สัดสวนในงบกําไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของรายได
จากการใหบริการเรือ โดยเฉพาะรายไดจากการใหบริการเรือแบบจางเหมาเปนระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก
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ในการวิเคราะหแนวราบ (Horizontal Analysis)
โดยคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการ รายไดจากการใหบริการ คาใชจายรวม กําไร(ขาดทุน)
สําหรับป ดังนี้
เปรียบเทียบอัตราเพิ่มขึ้น (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 เพื่อเขาอูแหงตามระยะเวลาไปทั้งสิ้น 96 วัน และการขายเรือไป 1 ลํา (เรือจุฑาธรรม
รักษา)
ในการวิเคราะหแนวตั้ง (Vertical Analysis)
โดยคํานวณ สัดสวนของรายการ คาใชจายในการบริหาร ตนทุนการใหบริการ คาใชจายในการชําระ
ดอกเบี้ย กําไร(ขาดทุน) สําหรับป เปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมของแตละป สัดสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
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 เพิ่มขึ้น 5.4 ลานบาท คิดเปน 12.79 % เนื่องจากมีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย

สําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภัณฑ 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

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีการเปลีย่ นแปลง โดยมีอัตราสวนดังนี้
ป
2559
2560 2561
2.30
3.22 3.79
อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
จากอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น แสดงวากลุมบริษทั ฯ มีความสามารถชําระหนีไ้ ดนอยลง เมือ่ เทียบกับปกอ น
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สินทรัพย
สัดสวนของสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ เกือบไมเปลี่ยนแปลง ในชวงป 2559-2561 มีสัดสวน
สินทรัพยหมุนเวียน : สินทรัพยไมหมุนเวียน ดังนี้
ป
สินทรัพยหมุนเวียน
:
สินทรัพยไมหมุนเวียน
2559
4.15 %
:
95.85 %
2560
4.05 %
:
95.95 %
2561
5.52 %
:
94.48 %
ซึ่งไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของฐานะทางการเงิน รวมทั้งสามารถบริหารโครงสรางสินทรัพยได
อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สินทรัพยหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ ในป 2559-2561 มีจํานวนดังนี้
โดยสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน ไดแก
(หนวย : ลานบาท)
ป
2559
2560
2561
เงินสดหรือเทียบเทา
11.96
1.53
30.30
ลูกหนีก้ ารคา
4.60
5.37
4.72
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
76.53
65.62
60.64
สินทรัพยหมุนเวียนรวม
93.09
72.53
95.65
สัดสวนไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

94

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ป
2559
2560
2561

แบบ 56-1 ประจําป 2561

เงินสดหรือเทียบเทา : ลูกหนี้การคาสุทธิ : สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ
12.85 %
2.11 %
31.68 %

:
:
:
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คุณภาพของสินทรัพย
การดวยคาของสินทรัพย
สําหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ และสินทรัพยอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดสอบทานการดอย
คาของสินทรัพย ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาดวามูลคาที่จะไดรับคืน
ต่ํากว ามูลค าตามบั ญชีของสิ นทรั พย นั้ น และใชดุลยพินิจ ที่เกี่ยวข องกับการคาดการณ รายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ สินทรัพยนั้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมิน
สถานภาพทางการเงินปจจุบนั ของลูกหนี้ เปนเกณฑในการพิจารณา การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย
มีการกําหนดชวงอายุลูกหนีแ้ ละสถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑ ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ที่มอี ายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้การคา
ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 ลูกหนี้การคา
สภาพคลอง
ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ และโครงสรางของกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ คอนขางจะแตกตางกัน
หนวย : ลานบาท
ป
2559
2560
2560
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
87.92
(17.75)
(80.70)
(34.93)
41.91
(40.44)
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(57.09)
(80.59)
(8.31)
ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ
(1,142.89) (10,432.39)
28,814.28
สําหรับอัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ 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 ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ คือยังมีสัดสวนที่นอ ยในสินทรัพยหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดเพื่อใชชําระหนี้สินระยะ
สั้นได
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การลงทุน
ในป 2555 บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด เปนสัดสวนการลงทุน
รอยละ 51 ของบริษัทฯ ในบริษัทยอย ( บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด ) โดยบริษัทยอย จัดซื้อเรือ
1 ลํา รับมอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
ชื่อเรือ
ประเภทเรือ
ขนาดเรือ
ปที่สราง
M.V. FREDENSBORG อเนกประสงค 12,580 เดทเวทตัน
พ.ศ. 2554
เรือลําดังกลาวมีมูลคารวมประมาณ 25.04 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินไทยประมาณ
781.17 ลานบาท
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ การเพิ่มศักยภาพดานการตลาด โดยเพิ่มรายไดดานเดินเรือ
จางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter)
ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยรายนี้ คือ คาจางบริหารจัดการเรือ
ในอัตราวันละ 347 เหรียญสหรัฐ และในกรณีที่บริษัทยอยมีกําไรเมื่อบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจาก
การดําเนินงาน จะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
แหลงเงินทุนที่ใชคือ บริษัทยอย (บริษัท ไทยเดนมารีไทม จํากัด) ไดเงินกูจากธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ทั้งหมด 17.50 ลานเหรียญสหรัฐ ระยะเวลากู 5 ป ชําระคืน
รายเดือนจํานวน 60 งวด และในปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขาแหงประเทศไทยคงเหลือ 9.10 ลานเหรียญสหรัฐ ชําระคืนรายเดือน 78 งวด
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
นอกจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแลวมีปจจัยภายในที่จะสงผลตอผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินในเชิงบวก กลาวคือการดําเนินธุรกิจบริหารกองเรือเพิ่ม การซื้อเรือเพิ่ม เพื่อมาเสริมกองเรือ
จุฑานาวี จะทําใหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ ดีขึ้น และมีความมั่นคงในอนาคต
รายการพิเศษ หรือรายการทีม่ ิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติและมีผลตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานอยางมีสาระสําคัญ
- ไมมี –
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินลาสุดและผลกระทบทีอ่ าจมีตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน
- ไมมี -
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 ดังนี้
1. แตงตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
รายชื่อ
เลขที่รับใบอนุญาต
1. นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร
7645
2. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
2982
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน
5599

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษทั
1 ป (2561)
5 ป (2556 - 2560)
-

ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตัง้ นั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และบริษทั
ยอย ( บริษัท ไทยเดนมารีไทม จํากัด ) ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวน
ไดเสียกับบริษทั / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
ผูสอบบัญชีบริษัทฯ และผูสอบบัญชีบริษัทรวม สังกัดสํานักงานเดียวกัน สวนผูสอบบัญชีบริษัทยอยซึ่งเปน
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร 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 คาบริการอื่น ( Non Audit Service ) ป 2561 - บาท ( ป 2560 – บาท )
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปด
ขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัด
ความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาว
เทานั้น อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซึ่งสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึง
ความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของหมวด 3/1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551 เทานั้น
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
1. คณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน
สัด
ความสัมพันธ
ส
ว
น
ทางครอบครั
ว
จํ
า
นวน
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
%
ระหวางผูบริหาร
หุนที่ถือ
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ

94 ป

แตงตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524

2. นายศุกรีย แกวเจริญ
81 ป
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แตงตั้งวันที่ 13 มีนาคม 2533

1,803,176 1.281 บิดาของ
นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ
นายศรัณย เพ็ญชาติ
กรรมการ
48,000 0.03

ไมมี

-ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทร. 2559-ปจจุบัน
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
2528-ปจจุบัน
รุนที่ 14
2524-ปจจุบัน
2518-ปจจุบัน
2509-ปจจุบัน
2534-2540
-ปริญญาตรีทางการบัญชี
2556-ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2545-ปจจุบัน
-ปริญญาโททางการบัญชี
2545-ปจจุบัน
Southern Illinois University,U.S.A. 2533-ปจจุบัน
-ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2552-2556
2545-2556
2543-2556
2524-2556

เอกสารแนบ 1
ประวัติการทํางาน
ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจาของเรือไทย
ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
ประธานสมาคมเจาของเรือไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส จํากัด
กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอรม (ประเทศไทย) จํากัด
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม
-Director Accreditation Program
( DAP) (2547)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-Director Accreditation Program
(DAP) (2546)
-Director Certisification Program
(DCP)(2548)
-Audit Committee Program
(ACP) (2548)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชื่อ - สกุล ตําแหนง
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ

อายุ

จํานวน
หุนที่ถือ

สัด
สวน
%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

แตงตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543

ประวัติการทํางาน

ประวัติการอบรม

70 ป

-

-

ไมมี

-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร
( Diplom-Volkswirt )
มหาวิทยาลัยแหงรัฐซาร เยอรมนี;
-Hubert H. Humphrey Fellow,
Boston University & American
University , U.S.A.;
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุน 4313

2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2543-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จํากัด (มหาชน)
(บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน))
2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
2552-2553 ที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาองคกร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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

-International Board and Directors
Seminar (2538)
จัดโดย Swedish Academy of Directors
-Directors Certification Program
(DCP) (2545)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย;
-Financial Institutions Governance
Program ( FGP ) (2554)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Anti-Corruption For Executives Program
(ACEP) (2555)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Audit Committee Program (ACP)(2555)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

72 ป

-

-

ไมมี

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2542-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
2542-2545 ผูชวยผูจัดการใหญสายงาน บริหารเครือขายสาขา
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

-Director Accreditation Program
( DAP) (2546)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Audit Committee Program
(ACP) (2548)
-Role of the Compensation Committee
(RCC) (2550)

แตงตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537

4. นายอดุลย จันทนจุลกะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ชื่อ - สกุล ตําแหนง
5. นายสมพร ไพสิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

จํานวน
หุนที่ถือ

สัด
สวน
%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

72 ป

-

-

ไมมี

ปริญญาตรี นิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2555-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายพาณิชยนาวี
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2551-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2540-ปจจุบัน ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง

76 ป

-

-

ไมมี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
ASIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

2561-ปจจุบัน
2560-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
2551-2560
2534-2541

แตงตั้งวันที่ 18 มิถุนายน 2547

6.นายโกวิท กุวานนท
กรรมการ
แตงตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

ประวัติการทํางาน

กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บทด จํากัด
ที่ปรึกษาสมาคมเจาของเรือไทย
กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กลุมยูนิไทย ประกอบดวย
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนสงสินคา
ระหวางประเทศ อูตอและซอมเรือเดินทะเล
ทาเรือ คอนเทนเนอร และคลังสินคา
โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ

ประวัติการอบรม
-Director Accreditation Program
(DAP) (2547)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Finance for Non Finance Director (2548)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-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
-Transport Policy,Planning and Analysis
Course Economic Development Institute,
Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521
-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5
สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532
-Director Accreditation Program
(DAP) (2552)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

อายุ

จํานวน
หุนที่ถือ

สัด
สวน
%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

7. นายศรัณย เพ็ญชาติ
65 ป
กรรมการ
ไมเปนกรรมการอิสระเพราะ
มีความสัมพันธทางครอบครัว
แตงตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531

8. นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ
แตงตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528

9.นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
แตงตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558

935,400 0.66 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
พี่ชายของ
นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ
58 ป 34,209,970 24.29 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
นองชายของ
นายศรัณย เพ็ญชาติ
กรรมการ
บิดาของ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

27 ป 1,150,000

0.81 บุตรของ
นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ประวัติการทํางาน

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2534-ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน
2524-ปจจุบัน
2518-ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
กรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
BABSON COLLEGE, U.S.A.

2558-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานกิจการเรือไทย
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปจจุบัน รองประธานสมาคมเจาของเรือไทย
2550-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
2530-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
University of Massachusetts
Amherst,U.S.A

2558 - ปจจุบนั กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ
2557
Management Trainee
2556
บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
2555
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2554
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2553
บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

ประวัติการอบรม
Director Accreditation Program
(DAP)(2547)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program
(DAP) (2546)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.2 ผูบริหาร
ผูบริหารของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 18 ทาน
สัด
ความสัมพันธ
จํ
า
นวน
ส
ว
น
ทางครอบครั
ว
ชื่อ - สกุล ตําแหนง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
%
ระหวางผูบ ริหาร
หุนที่ถือ
58 ป 34,209,970 24.29 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
แตงตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528
ประธานกรรมการ
นองชายของ
นายศรัณย เพ็ญชาติ
กรรมการ
บิดาของ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
2.นายชนิตร เพ็ญชาติ
27 ป 1,150,000 0.81 บุตรของ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
นายชเนศร เพ็ญชาติ
แตงตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558
กรรมการผูจัดการ

-

4. นายวันชัย นิพยากรณ
ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง

71 ป

5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี
ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา
และแผนกปฏิบัติการ

56 ป

6. นางทัศนียา ศรีเจริญ
ผูจัดการอาวุโส แผนกบัญชี

67 ป

-

5,700 0.01

-

-

17,350 0.02

ประวัติการอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
BABSON COLLEGE, U.S.A.

2558-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานกิจการเรือไทย
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปจจุบัน รองประธานสมาคมเจาของเรือไทย
2550-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
2530-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจาของเรือไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
University of Massachusetts
Amherst,U.S.A

2558 - ปจจุบนั กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ
2557
Management Trainee
2556
บริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
2555
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2554
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
2553
บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด

ไมมี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทร.

2556-ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ
2525-2555 รองกรรมการผูจัดการฝายกองเรือ

ไมมี

ปริญญาตรี
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2561-ปจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง
2542-2561 ผูจดั การอาวุโสแผนกซอมบํารุง
2537-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกซอมบํารุง

-

ปริญญาตรี
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2547-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชา, แผนกปฏิบัติการ
2542-2547 ผูจ ัดการแผนกเรือเชา
2538-2541 ผูชว ยผูจัดการแผนกเรือเชา

-

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2548-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี
2533-2547 ผูจ ัดการแผนกบัญชี

1. นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ

3.เรือเอกพยุง เจริญสุข
79 ป
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ

ประวัติการทํางาน

ไมมี

ไมมี

Director Accreditation Program
(DAP) (2546)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

อบรมหลักสูตรผูตรวจสอบ-ภายใน(สากล)
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกโดย
สถาบันผูตรวจสอบภายใน
รัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกา

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

อายุ

จํานวน
หุนที่ถือ

63 ป
7. นายทวีศักดิ์ เย็นสบาย
ผูจัดการอาวุโส
แผนกซอมบํารุง
8.นางชมนาด กนกวรพรรณ 59 ป
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริหารอาวุโส
แตงตั้งวันที่30กรกฎาคม 2551

สัด
สวน
%

16,000 0.02

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ไมมี

ปวส. เครื่องกล

ประวัติการทํางาน
2551- ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกซอมบํารุง
2534-2550 ผูจัดการแผนกซอมบํารุง
2532-2534 รองตนกลเรือ
2551-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริหารอาวุโส
2537-2551 เลขานุการบริหาร

ประวัติการอบรม
-

-

-

ไมมี

ปริญญาตรีศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

45 ป

-

-

ไมมี

ปริญญาตรี
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2556- ปจจุบัน ผูจัดการแผนกอาวุโส DPA , ผูจัดการอาวุโสแผนก SMS
และผูจัดการอาวุโสแผนกคนประจําเรือ
2553-2555 ผูจัดการแผนก SAFETY MANAGEMENT SYSTEM(SMS)
และผูชวยผูจัดการอาวุโสแผนก DPA
2549-2552 นายเรือ

60ป

-

-

ไมมี

อาชีวศึกษา

2544-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ
2534-2553 ผูจดั การแผนกจัดซื้อ
2532-2534 รองตนกลเรือ

-

11. นางนิภา อารีนิจ
60 ป
ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน

-

-

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2561
2549-2560
2547-2548

ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน
ผูจัดการแผนกการเงิน
ผูชวยผูจัดการแผนกการเงิน

-

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัย เซนตจอหน

2561
2551-2560
2542-2550
2533-2541

ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
ผูจัดการแผนกบัญชี
ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี
พนักงานบัญชี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2549-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกการตลาด
2537-2549 ผูช วยผูจัดการแผนกการเดินเรือ

9.นายพิชัย กลอนกลาง
ผูจัดการอาวุโสแผนก
DESIGNATED
PERSONAHORE (DPA)

ผูจัดการอาวุโสแผนก

-หลักสูตร Company Secretary Program
( CSP) (2549)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS 18)(2551)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
MERCHANT MARINE
TRAINING CENTRE
หลักสูตรกฎหมายแรงงาน
ไทยกับคนประจําเรือ

SAFETY MANAGEMENT

SYSTEM(SMS)
และ แผนกคนประจําเรือ
10. นายพนม เผาจินดา
ผูจัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ

-

12. นางสาวญาณิศา นาคทวม 48 ป
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี
ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรการ

13. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ 53 ป
ผูจัดการแผนกการตลาด

-

-

-

ไมมี

-

การประกันภัยและการขนสงทางทะเล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสมาคมเจาของเรือไทย

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

อายุ

จํานวน
หุนที่ถือ

14. นางจิราภรณ เชื้อเมืองพาน 55 ป
ผูจัดการแผนกบัญชี

1,000 0.01

15. นายเริงณรงค เรืองทอง 42 ป
ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ

-

47 ป

-

16.นายสันติ ศรีทอง
ผูจัดการแผนกซอมบํารุง

17.นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ

สัด
สวน
%

-

-

45

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM(SMS)

46

-

-

ประวัติการอบรม

ไมมี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชี
2540-2548 ผูชว ยผูจัดการแผนกบัญชี
2532-2539 พนักงานบัญชี

ไมมี

ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต

2551-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ
2549-2550 ผูชว ยผูจัดการแผนกคนประจําเรือ

ไมมี

ปริญญาตรี
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2555-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกซอมบํารุง

-2532-2537Merchant Marine Training Centre
-2 months training at Warsash Maritime
academy(UK)
on developing Officer Cadet and
Senior Officer
Certification Programmes,
holding British COC

ไมมี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2561-ปจจุบัน ผุจัดการแผนกบัญชี
2559 -2560 ผูช วยผูจัดการแผนกบัญชี
2545-2558 พนักงานบัญชี

-

ไมมี

ปริญญาตรี
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2561-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS
2557-2560 นายเรือ
2556-2557 ผูจดั การแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS

ผุจัดการแผนกบัญชี

18.นายเอกวิทย ดุลบุตร
ผูจัดการแผนก

ประวัติการทํางาน
-

-

- MERCHANT MARINE
TRAINING CENTRE

ชื่อ - สกุล ตําแหนง

อายุ

8.นางชมนาด กนกวรพรรณ 59 ป
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริหารอาวุโส
แตงตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

จํานวน
หุนที่ถือ
-

สัด
สวน
%
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
ปริญญาตรีศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน
2551-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริหารอาวุโส
2537-2551 เลขานุการบริหาร

ประวัติการอบรม
-หลักสูตร Company Secretary Program
( CSP) (2549)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-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 รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ปี ระชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
· ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
· ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
· ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการหรือผูบริหาร

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) บ. ผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จก. บ.ไทยเดน มารีไทม จก. บ. เจ ชิปปง เซอรวิส จก.
X
X
X
/
/
/
/
/
/
/
//
/
X
/
/

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

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
ชื่อ นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
39 ป
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
ผูจัดการ
พ.ศ.2555-พ.ศ.2558
พ.ศ.2559-3/6/2559
ผูจัดการอาวุโส
รองประธานกรรมการ
พ.ศ.2559- ปจจุบัน
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
 อมรมประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน CPIAT
 โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
 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)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาเรือเดินทะเลบางลํา ตามขอตกลงกับสถาบัน
การเงินโดยผูป ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดซึ่งเหมาะสมกับทรัพยสิน

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

5.2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 ประจําป 2561

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2561

