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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจ บริษัทและกลุ่มธุรกิจ :
บริษัทฯ จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก
โดยมี บริษัทในเครือที่สามารถดาเนินการในลักษณะทางานเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อ
ช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่อง
และครบวงจรดังนี้
1. บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) – บริษัทแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศที่
เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษั ท ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management) และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทางเรือ ประกอบด้วย ธุรกิจ
นายหน้าจัดหาสินค้า ธุรกิจนายหน้าซื้อขายเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ
2. บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด – บริษัทย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
3. บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด – บริษัทร่วม มีหน้ารับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งทาง
ทะเลอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นต้น

1.1

วิสัยทัศน์ ภูมิใจเรือไทยของเรา
 วัตถุประสงค์
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทเรือไทยมหาชนแห่งแรก ที่คนไทยเป็นเจ้าของ
และบริหารงานเองทั้งหมด และรับจ้างบริหารจัดการเรือ อย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพพาณิชย์นาวี ของ
ไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะยั ง คงจานวนเรื อ ของบริ ษั ท ฯไว้ ที่ 5 ล า เพราะเป็ น เรื อ
อเนกประสงค์ มี ป ระสิท ธิภ าพสูง เป็ น ที่ ต้อ งการของตลาด และคงเน้ นให้บ ริก ารแบบรับจ้างขนส่ งเป็ น
ระยะเวลาโดยท าสัญญากั บผู้จ้างขนส่งรายเดิมๆประมาณคราวละ 3-6 เดือน เพื่ อรักษาระดับรายได้หลักให้
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 ต่อปี ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน และเป็นการเพิ่ ม
ประสบการณ์ในเรือประเภทต่างๆ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มการให้บริการจัดการเรือให้กับเจ้าของเรืออื่น ในฐานะ
Technical Management
นอกจากนั้น บริษัทฯได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล เพื่อเข้าโครงการ
ISO 9001:2015 และได้รับประกาศนียบัตรจาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2535 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จากัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 650,700,000
ล้านบาทและทุนชาระแล้ว 422,385,213 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสาม
บาท) โดยมีกลุ่มตระกูลเพ็ญชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปี 2558
 วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 มีมติให้แต่งตั้ง นายชนิตร เพ็ญชาติ
เป็นกรรมการใหม่ อีก 1 ท่าน
 บริษัทได้รับผิดชอบดาเนินการขนส่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งโครงการจากเมืองท่าโยโกฮาม่า
ประเทศญี่ปุ่นมายังท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยทยอยขนส่งลงเรือทั้งที่เป็นเรือของ
บริษัทเองและเรือที่บริษัทรับบริหารจัดการ นับเป็นการขนส่งสินค้าของรัฐบาลโดยเรือไทยเป็น
ครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายสิบปี ขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกได้มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 18
กันยายน 2558 และทยอยเดินทางมาประเทศไทยมาเป็นลาดับจนเสร็จสิ้นทั้งโครงการจานวนรวม
ทั้งสิ้น 63 ขบวน
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption – CAC ) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทาโดยรัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ดาเนินการโดยความร่วมมือของ
8 องค์ กรชั้นนา ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
นานาชาติ สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย สภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และสภาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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ปี 2559
 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทราบว่ามีการซื้อขายหุ้น Big Lot เกิดขึ้นจานวน 15,715,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯได้ทราบข่าวเพิ่มเติมการซื้อขายหุ้น Big Lot จานวน 15,715,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วนั้น เป็นการขายหลักทรัพย์ของ นางสาว
นีรชา ปานบุญห้อม ให้กับนางสาว เกศริน อุ่นพงษ์เจริญสุข ทั้งจานวนโดยผู้ซื้อได้รายงานการ
ได้มาของหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของหลักทรัพย์จานวนดังกล่าว คือ 15,715,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

ปี 2560
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ทาการขายเรือจุฑาธรรมรักษา เนื่องจากเรือมีอายุมากและถึง
กาหนดการเข้าอู่แห้ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่คุ้มกับรายได้ที่จะได้รับ

ปี 2561
 บริษัทฯ ได้รับบริหารเรือต่อใหม่อีก 1 ลาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเรือขนส่งสินค้าอเนกประสงค์
ขนาดประมาณ 12,580 เดทเวทตันที่เครนยกสินค้าขนาด 300 ตัน
 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการทหารชายฝั่งแห่งสหรัฐอเมริกา(USCG) ที่จัด
ขึ้น ณ.จัสแม็กไทย กรุงเทพฯ เมื่อ 10 ตุลาคม ในโอกาสที่เรือบริหารได้เข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมการ
กู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล (AMVER AWARD)

ปี 2562
 วันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายศิริชัย สาครรัตนกุล ให้เป็น ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจาก นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิมได้ลาออกไป
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯได้แต่งตั้ง นายประมวล จันทร์ชีวะ เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทน นายสมพร ไพสิน เนื่องจาก เสียชีวิต
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการขายหุ้น บริษัท บทด จากัด จานวน 2,026,086 หุ้น โดย
มีราคาซื้อขายต่อหน่วยเท่ากับ 10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 20,260,860 บาท ให้กับบมจ. พริมา มารีน
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรือ NORDANA SOPHIE ได้ประสบอุบัติเหตุสมอเกลาไปชนกับหิน
โสโครกและได้จมลง ที่น่านน้าประเทศเวียดนาม
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

สานักงานใหญ่:

ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลค่าเงินลงทุน:

สานักงานใหญ่:

ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลค่าเงินลงทุน:

บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ และขนส่งสินค้าทางบก
15 ล้านบาท
ร้อยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
225 ล้านบาท
ร้อยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2560-2562 ที่ผ่านมา
ปี2562
ปี2561
กลุ่มธุรกิจ/ดาเนินการโดย
%การถือหุ้น รายได้ % รายได้ %
กลุ่มธุรกิจเดินเรือหลัก
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
100
134.22 38.26 190.13 61.97
กลุ่มรับบริหารจัดการเรือ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
11.11 3.17 14.62 4.77
กลุ่มธุรกิจเดินเรือ (บริษัทย่อย)
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
51
88.95 25.35 87.13 28.40
รายได้อื่นๆ
116.56 33.22 14.91 4.86
รวม
350.84 100 306.79 100
หมายเหตุ รายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผล , ดอกเบี้ย , เงินชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น
2.1

ปี2560
รายได้ %
195.16

57.95

17.06 5.06
100.37 29.80
24.17 7.19
336.76 100

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริ ษั ท ฯ ได้ เ สนอบริ ก ารใน 2 รู ป แบบ คื อ การบริ ก ารด้ ว ยเรื อ ของบริ ษั ท ฯเองซึ่ ง เป็ น เรื อ
อเนกประสงค์ (Multipurpose) แบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) และการให้บริการบริหาร
จัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น ดังนี้
1. การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถ
ให้บริการ ในเส้นทางทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างขนส่งและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ คัดเลือกผู้จ้างขนส่ง
(Charterer) เรื อ โดยตรงและผ่ า นการติ ด ต่ อ นายหน้ า ต่ า งประเทศที่ ดี เ ป็ น ที่ ไ ว้ ว างใจในตลาดและมี
ความสามารถในการต่อรองสูง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปัจจุบันบริษัทฯให้
ความสาคัญกับบริการด้านนี้มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงในด้านการหาสินค้าและราคาน้ามันและทาให้
บริษัทฯมีรายได้ที่แน่นอน
2. การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ด้วย
ความพร้อมด้านประสบการณ์ที่ผู้บริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนั้นได้ขยายการรับบริหาร
จัดการเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่เป็นเรือประเภทอื่น เช่น เรือสาหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่ว
โลก
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ในปี 2562
การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)
กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นาเรือที่มีอยู่ 5 ลา มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ดังนี้
o
o
o
o
o

เรือ จุฑามาลี
เรือ จุฑาวาสนา
เรือ จุฑาพุทธชาด
เรือ จุฑาปัทมา
เรือ เฟรเดนสบอร์ค

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

ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงสั้นในเส้นทาง Intra–Asia บริษัทฯ ได้
ปรับกลยุทธ์บริการของเรือทั้ง 5 ลานี้ ให้เป็นแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา โดยเน้นการทาสัญญาเป็นช่วง
ประมาณ 3-6 เดือนต่อครั้งเพื่อรอดูจังหวะของตลาด

การให้บริการบริหารจัดการเรือแก่บริษัทอื่น (Ship Management)
ด้ว ยประสิ ท ธิภ าพในการบริ หารและสามารถควบคุ ม ต้น ทุ นที่ ต่ า ส่ งผลให้ บริ ษั ท ฯได้รั บ ความ
ไว้วางใจจากพันธมิตรต่างๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2562 ที่ผ่านมา ดัชนีบอลติกมีความผันผวนมากปีก่อนๆที่ผ่านมา ดัชนีต้นปีเปิดที่ประมาณ
1,280 จุดและลดถอยลงมาอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 660 จุด เหตุผลหลักมากจาก อุบัติเหตุการพังทลาย
ของเขื่อนในประเทศบราซิลซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อราคาของแร่เหล็กอย่างรุนแรงทาให้การค่าขายแร่เหล็ก
ลดลง ในช่วงไตรมาสสองได้มีการค่อยๆปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 1,100 จุด หลังจากที่ประเทศบราซิลได้เริ่ม
ฟื้นฟูเขื่อนขึ้นและสารต่อการผลิตแร่เหล็ก ทาให้ราคาแร่เหล็กค่อยๆลดถอยลงมาและมีการค่าขายมากขึ้น
ในไตรมาสสามดัชนีบอลติกปรับตัวขึ้นไปถึง 2,500 จุด ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มี
ความต้องการของเรือขนส่งของเหล็กและแร่จากประเทศจีนและบราซิลเพิ่มมากขึ้น และดัชนีได้ลดถอยลง
มาที่จุด 1,258 จุดในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากเจ้าของเรือเตรี ยมตัวสาหรับการผันผวนอย่างรุนแรงของค่า
น้ามันในต้นปี 2563 ตามระเบียบข้อบังคับ
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2563
ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกาลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ รวมถึงจานวนเรื อในตลาดที่ค่อยๆปรับลดลงตาม
สภาวะความต้องการที่ไม่มากนัก ซึ่งก็มีผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาวเพราะจานวนคู่แข่งจะลดลง
แต่การระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะควบคุมได้ และกฏระเบียบข้อบังคับ การใช้น้ามัน
Low Sulphur ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 1 มกราคม 2563 ทาให้ราคาน้ามันสูงขึ้นมาก ปัจจัยหลักทั้งสองนี้
ได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพเศรษฐกิจโลก โดยรวม ผู้ประกอบการจาเป็นต้องปรับตัวตามตลาด
และเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอย่างรุนแรง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจและการคาดหวังให้
ธุรกิจการขนส่งทางเรือฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับเดียวกันเช่นเมื่อสิบปีที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องยาก
สาหรับสภาพโดยทั่วไปของธุรกิจการขนส่งทางเรือ แม้ว่าปริมาณเรือในตลาดโลกยังคงลดจานวน
ลงมาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นผลจากการลดปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่เนื่องจากความต้องการเรือยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้ น
และการนาเรือเก่าไปตัดทาลายเป็นเศษเหล็กมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจานวนเรือก็ยังคงมากเกินกว่าความ
ต้องการเรืออยู่ การหยุดเคลื่อนไหวของประเทศที่ประสบภัยของโรค Covid-19 เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ เกาหลี เป็นต้นทาให้ความต้องการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือลดลงอย่างมาก ซึ่ง
ส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งทางเรือยังคงปรับตัวขึ้นค่อนข้างช้าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับ
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่สูงขึ้นมากตามกฏระเบียบบังคับใช้ Low Sulphur ทาให้ผู้ประกอบการ
จาเป็นต้องลดจานวนเรือลงตามการเคลื่อนไหวของตลาดโลกที่ ลดถอยลงมามาก เมื่อใดที่ราคาน้ามันคงที่
แล้ว และเมื่อกรมอนามัยโลกสามารถคิดค้นวิธีการรับมือกับโรค Covid-19 ได้ ผู้ประกอบการคาดว่าความ
ต้องการของเรือขนส่งจะกลับมา
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จาแนกความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดหามาตรการ
ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ไว้ดังนี้
 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงด้านการตลาด
(1) ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา
(2) ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู้จ้างเหมาเรือ
(3) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ
 ความเสี่ยงด้านการบริหาร
 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง
ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ ที่เป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล มีลักษณะที่ต้องเคลื่อนที่ไปมา
ตลอดเวลาทั่วโลกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในหลายๆด้าน อาทิ อุบัติเหตุจากการผจญกับ
ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ กระแสน้า กระแสลม และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออุบัติเหตุอันเกิ ดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานเรือ หรือบุคคลอื่นที่ก่อเหตุให้เกิดความเสียหายได้ เช่น
เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือ หรือสินค้าไฟไหม้ สินค้าเสียหายจากการเปียกชื้นจากน้าฝนหรือน้าทะเล อีกทั้ง
ปัจจุบันยังมีภัยที่เกิดจากการกระทาอันเป็นโจรสลัดที่มีพฤติกรรมการปล้นจับเรือพร้อมลูกเรือเพื่อทาการ
แลกกับค่าไถ่ที่เป็นจานวนเงินมหาศาล
ความเสี่ยงดังกล่าวมานี้ จะนามาซึ่ง ความสูญเสียทั้งทรัพ ย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสใน
การทาธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักลงจากการที่ไม่สามารถดาเนินการให้เรือวิ่งรับส่งสินค้าได้ตามปรกติ และรวม
ไปถึงการลดลงของรายได้ด้วย
ในเรื่องความเสี่ยงในด้านอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยได้มี
การทาประกันภัยทางทะเลที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance)
2. การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
ส่วนความเสี่ยงทางด้านภัยจากการกระทาอันเป็นโจรสลัด บริษัทก็ได้มีการทาประกันภัยเพิ่มเติม
จากข้างต้นแล้ว รวมถึงมีมาตรการป้องกันมาเสริมเพื่อลดความเสี่ยงลงด้วย
ส่วนต้นทุนที่สาคัญของธุรกิจ คือราคาเชื้อเพลิงเรือ ที่ถูกกาหนดโดยราคาตลาดโลกเป็นต้นเหตุที่
ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึ งเน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)
ทั้งหมดเพราะผู้จ้างเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ามันเอง
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นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงทาให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ
ดังกล่าวโดยมีความเสี่ยงต่ามาก และมีต้นทุนการเงินน้อย
ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับที่ดีมาก
ความเสี่ยงด้านการตลาด
เนื่องจากธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีเป็นธุรกิจเปิดเสรีและปริมาณการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณ
การค้าของโลก ซึ่งถ้าช่วงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีด้วย นอกจากนั้นการเข้ามาของคู่แข่งอาจทาให้
อุป ทานด้า นจ านวนกองเรื อมากกว่า อุป สงค์ของตลาด สภาพการขึ้นลง ตามวัฏ จัก รทาให้ เกิ ดความไม่
แน่นอนของผลประกอบการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพตลาดในปัจจุบัน ปริมาณการค้าของโลกเกิดความถดถอยอย่างเห็นได้ชัด
อันสืบเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย อีกทั้งความต่อเนื่อง
ของการที่มีปริมาณการเร่งต่อเรือใหม่ๆเข้าสู่ตลาด ที่ก่อให้เกิดจานวนกองเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอดีต
จึงเกิดการสวนกันระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ อุปสงค์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อุปทานก็ได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงนาไปสู่การแข่งขันกันสูงเป็นอย่างมากของบริษัทเจ้าของเรือ ผลที่ตามมาคือ
ราคาค่าระวางขนส่งได้ถูกบีบลงมาเป็นอย่างมาก และต้องแข่งขันกันตลอดเวลา
บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยได้เน้น การบริการประเภทเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา
(Time Charter) เพราะผู้จ้างเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสินค้าเอง ซึ่งเชื่อว่า บริษัทฯ มีมาตรการ
รองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดได้ในระดับดี ถึงแม้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ควบคุม
ได้ยาก แต่บริษัทฯได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันอย่างสม่าเสมอ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพตลาดอยู่
ตลอดเวลาโดยอาศัยแหล่งข้อมูลการวิจัยต่างๆ สถิติจาก The Baltic Dry Index (BDI) ข้อมูลจากลูกค้า
นายหน้า ฯลฯ และที่สาคัญคือการเลือกใช้เรือแบบอเนกประสงค์ (Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่
มีอุปกรณ์การขนถ่ายพร้อม ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดได้ทันท่วงที
1. ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter)
ทั้งหมด ซึ่งลักษณะธุรกิ จประเภทนี้บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้จัดเรือ อุปกรณ์อื่นๆ และคนประจาเรือ ซึ่งถือ
เป็นทรัพย์สินหลักที่สาคัญของบริษัทฯ ให้บริการทั่วโลกตามความต้องการและลักษณะธุรกิจของผู้จ้างเหมา
หรือผู้จ้างเหมาต่อ ซึ่งผู้จ้างเหมาเหล่านี้อาจมีปัญหาด้านการเงินอันจะส่งผลกระทบต่อ รายได้ของบริษัทฯ
บริษัทฯจึงได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้วยการเลือกทาธุรกิจเฉพาะกับบริษัทใหญ่และตรวจสอบประวัติของ
ผู้จ้า งเหมาจากลูกค้ าและนายหน้า ก่อนเสมอ ตลอดจนมีการติดต่อสร้างความสัมพั นธ์ที่ดีอย่ างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
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ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู้จ้างเหมาเรือ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในด้ า นนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ติ ด ต่ อ กั บ นายหน้ า ระดั บ โลกที่ มี ค วามสามารถ
น่าเชื่อถือและคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน จนสามารถวางใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีความเสี่ยง
น้อยที่สุด
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ
สัญญาการจ้างบริหารจัดการเรือให้แก่บริษัทเจ้าของเรือ จะมีระยะเวลา ปีต่อปี ซึ่งจะเกิดรายได้
ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ หากลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการให้บริการ ก็สามารถ
ต่อสัญญาต่อไปได้เป็นระยะๆและมูลค่าของรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจานวนของเรือ แต่หากลูกค้า
ไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการปฏิ บัติงาน ก็จะไม่ทาการต่อสัญญาจ้างเพื่อบริหารเรือ ซึ่งนามาสู่
ความสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปัจจัยสาคัญอันจะส่งผลต่อความสาเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสานักงานและบนเรือ และ
รวมไปถึงการมีเครื่องมือช่วยในการบริหารงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย บริษัทฯ จึงให้ความ
ส าคั ญในการคั ดสรรพนัก งานและส่ง เสริมให้มีก ารพั ฒนาความรู้อยู่ อย่ างสม่าเสมอ และได้คัดสรรน า
เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานในองค์กร เพื่อให้มั่นใจในการบริหารจัดการ และนามาซึ่งการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
ความเสี่ยงด้านการบริหาร
ถึงแม้การจัดการในการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีจะมีรายละเอียดในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเป็นทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ( โดยเฉพาะ
คนประจาเรือ ) และบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่น การดูแลตัวเรือ การขนถ่ายสินค้า ฯลฯ แต่นับว่าความเสี่ยง
ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากและสามารถควบคุมได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณ์และความชานาญเฉพาะ
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนากาลังคนโดยส่งพนักงานเข้าทาการฝึกอบรมใน
สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากร
2. ความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
บริษัทฯ มีการวางแผนการซ่อมบารุงเรือตามกาหนดเวลาไว้เพื่อให้เรือสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
3. ความเสี่ยงจากข้อบังคับตามมาตรฐานสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization) หรือ IMO ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรือที่รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก
บริษัทฯ ได้มีหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีความชานาญในการดาเนินธุรกิจด้านนี้
มาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอย่างแท้จริง มีการปรับปรุง
สถานะองค์กรให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
2.
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4. ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime Labour Convention 2006)
บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกาหนดที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556
ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายได้
ทั้งหมดเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลด
ความเสี่ยงได้ กล่าวคือ รายได้ของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้รับมาเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. นั้น จะนาไปชาระหนี้ที่
เป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นๆ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงกู้เงินส่วนใหญ่เป็นเงินสกุล
ดอลลาร์ สรอ. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง
2. ด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดต้นทุนดอกเบี้ย โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัวสาหรับเงินกู้ยืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกู้ยืมอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์
สรอ. เนื่องจากเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.เกือบทั้งหมดมีอัตราส่วนต่างคงที่ซึ่งผูกกับอัตราดอกเบี้ย
LIBOR แบบลอยตัว
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง
ภัยจากการกระทาอันเป็ นโจรสลัดบริเวณน่านน้าประเทศโซมาเลีย ได้ถูกขยายพื้ นที่อ อกมาจน
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทรอินเดีย อันเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้แก่บริษัทเดินเรือทั่วทั้งโลก
เป็ นอันมาก ซึ่ง หาก เรือล าหนึ่ง ลาใดตกอยู่ ภายใต้ก ารยึ ดครองของโจรสลัด ก็ จะนามาซึ่งความสูญเสีย
ทางด้านการเงิน คือจะต้องนาเงินจานวนมากเพื่อทาการไถ่ถอนเรือและลูกเรือ คืนจากโจรสลัด อีกทั้งยังต้อง
เสียโอกาสในการทาการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียด้านขวัญกาลังใจของลูกเรืออีกด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้เรือแต่ละลามีการประกันภัยจากการกระทาอันเป็นโจรสลัด อีกทั้งยังมีมาตรการ
ป้องกันการถูกจู่โจมจากโจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้รับการแนะนาจากหน่วยงานนานาชาติที่
เกี่ยวข้อง (BMP4- Best Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยติด
อาวุธเพื่อเป็นชุดคุ้มครองเรืออีกด้วย ทั้งนี้ ย่อมก่อให้เกิดต้นทุนที่มากขึ้นในการเดินเรือ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง ก็นับว่ามีความคุ้มค่าอยู่
ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือที่มีลักษณะเป็นวัฏ จักร มีผลกระทบต่อบริษัทกล่าวคือ ธุรกิจเดินเรือ มีสภาพ
เป็นวัฏจักร
ธุรกิ จเดินเรือเป็นธุรกิจประเภทการบริการ ที่มี วงจรชีวิตขึ้นอยู่กั บปริ มาณความต้องการขนส่ง
สินค้ากับ ปริมาณจานวนเรือที่มีใ ห้ บริการในช่วงนั้นๆ และมักจะมีช่ว งเวลาแต่ละรอบค่อนข้างยาวนาน
กว่าวัฏจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือมักสารวจจากสถิติ การรับ
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ขนส่งสินค้าของเรือ ขนาดใหญ่ที่เกิดในแต่ละวัน (BDI) ในแต่ละปีที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปพบว่า วัฏจักร
ธุรกิจเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 7 ปี ต่อรอบ โดยเริ่มจากลักษณะที่กาลังมีแนวโน้มขึ้น จนกระทั้งเติบโตสูงสุด
และเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆ ซึ่งแต่ละช่วงที่เกิดขึ้นอาจจะกินช่วงระยะเวลายาวนานต่างกัน ตัวอย่างจากช่วงปีที่
เติบโตสูงสุด 2550-2551 ซึ่งหลังจากนั้นคาดว่าธุรกิจจะหดตัวจนถึงจุดต่าสุดในปี 2559 และจะเริ่มมีการ
ปรับตัวขึ้นใหม่ในช่ วงปลาย 2560 อย่างไรก็ตามในแต่ละช่วงก็มีช่วงวัฏจักรเล็กๆ เกิ ดขึ้นด้วย ดังนั้นใน
ปัจจุบัน นักวิเคราะห์จะลดความเสี่ยง ของการคาดการณ์วัฏจักรของธุรกิจนี้ โดยการกาหนดวัฏจักรในช่วงที่
สั้นๆ และถี่ขึ้น
ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ
ความเสี่ยงของธุรกิจมีได้ตั้งแต่ความเสี่ยงต่า จนกระทั่งสูงสุด ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ผลกระทบด้านดี คือ ทาให้บริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณ์การบริการได้เนื่องจากวัฏ
จักรโดยทั่วไปช่วยให้บริษัทฯสามารถคาดคะเนได้ถูกต้องพอสมควร ส่วนผลกระทบด้านลบ คือ วัฏจักรของ
ธุรกิจเดินเรือแต่ละช่วงกินเวลาค่อนข้างยาวนานโดยเฉพาะช่วงของการตกต่า ซึ่งทาให้บริษัทฯมีความเสี่ยง
ในการบริหารต้นทุนเพื่อรอสถานการณ์
วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ เป็นการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการศึกษาว่าบริษัทเดินเรือ
และการกาหนดค่าระวางเรือมีผลอย่างไรต่ออุปสงค์และอุปทานในการสร้างเรือเพื่อตอบสนองต่อการค้าทาง
ทะเลอย่างไร นอกจากนั้นวัฎจักรยังช่วยอธิบายผลกระทบของราคาเรือต่อประเภทของเรือในช่วงที่ ธุรกิจ
ตกต่า ดังนั้นเราจึงแบ่งวัฏจักรโดยวัดจากอุปสงค์ของลูกค้าได้เป็นดังนี้
 ระยะตกต่า (TROUGH)
เป็นระยะแรกของวัฏ จักรซึ่งโดยรวมเกิดจากอุปทานล้น เห็นได้จากเริ่มมีเรือมาสะสมในเมืองท่าในขณะที่
เริ่มจะมีการลดความเร็วของเรือเพื่อลดปริมาณการเข้ามาเทียบท่า และช่วยประหยัดน้ามันด้วย ในระยะนี้
อัตราค่าระวางเรือเริ่มมีแนวโน้มลดลงในอัตราที่พอๆกับต้นทุนของเรือ บริษัทเรือเริ่มรู้สึกได้ถึงปัญหาสภาพ
คล่องการเงินและเริ่มเตรียมการขายเรือ ราคาขายเรือเริ่มลดลงและเริ่มมีการขายซาก
 ระยะฟื้นตัว (RECOVERY)
เป็นระยะสองของวัฏจักรซึ่งอุปสงค์และอุปทานมีปริมาณพอๆกัน อัตราค่าระวางเรือสูงขึ้นกว่า ต้นทุน เรือ
ประเภทคอนเทนเนอร์เริ่มขับเคลื่อนเนื่องจากมีคาสั่งซื้อขายสินค้ากัน ในระยะนี้ความคาดหวังในตลาดมีทั้ง
ด้านดีและด้านลบ เพราะยังไม่แน่ใจในสภาวะการของตลาดมากนัก แต่สภาพคล่องทางการเดินเรือของ
บริษัทฯเริ่มดีขึ้น
 ระยะสูงสุด (PEAK)
เป็นระยะสามของระดับสูงสุด เนื่องจากอัตราค่าระวางค่อนข้างสูงถึง 2 หรือ 3 เท่าของต้นทุนเรือ อุปสงค์และ
อุปทานเท่ากัน เรือมีการว่าจ้างตลอด สภาพคล่องการเงินของบริษัทค่อนข้างสูง ระยะนี้อาจกินเวลาเพียงไม่กี่
สัปดาห์หรือหลายปีขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ราคาเรือมือสองแพงกว่าต้นทุน อู่ต่อเรือมีคาสั่งเยอะมาก
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แบบ 56-1 ประจําป 2562

 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 2562 จํา นวน 955,530.39 บาท คาน้ํา ค าไฟ คาความเย็ น
3,134,335.65 บาท รวม 4,089,866.04 บาท
เรือเดินทะเลและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน
มูลคาทางบัญชี
ภาระผูกพัน
เรือ
1,275.07
ติดจํานอง
อุปกรณประจําเรือ
8.73
อุปกรณสํานักงาน
0.33
ยานพาหนะ
2.35
รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดจาย
26.39
สินทรัพยไมมีตัวตน
0.30
กองเรือที่กลุมบริษัทและบริษัทฯ เปนเจาของป 2562
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
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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

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล โดยได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับ
สิท ธิ อื่ น ๆ โดยเรื อ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น เรื อ ไทย ชั ก ธงไทยได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ของรา ชการไทย
รัฐวิสาหกิจและยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศ ตาม
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
สาหรับ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด ได้รับ บัตรส่งเสริม เลขที่ 2895(2)/2555 จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ประเภท 7.9 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขหลักที่ได้รับ
1.
ตามมาตรา 25 ให้ได้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็น ช่างฝีมือหรือผู้ชานาญการ คู่สมรส
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จ านวน และก าหนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเท่ า ที่ ค ณะกรรมกา รพิ จ ารณา
เห็นสมควร
2.
ตามมาตรา 26 ให้คนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ ชานาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจั ก รตามมาตรา 25 ได้ รับ อนุ ญาตท างานเฉพาะต าแหน่ งหน้า ที่ก ารทางานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
3.
ตามมาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ
4.
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุ นหมุ นเวียน มีกาหนดเวลาแปดปี นับแต่ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น
5.
ตามมาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับ
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ ต ลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
6.
ตามมาตรา 37 ให้ไ ด้รับ อนุญาตให้นาหรือส่ งเงิน ออกนอกราชอาณาจัก รเป็นเงินตรา
ต่างประเทศได้
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

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 ประจาปี 2562

CARGO

CAPACITIES
GRAIN

BALE

NO.1 UPPER HOLD

3,715.09

3,599.46

NO.1 LOWER HOLD

3,936.80

3,807.52

NO.2 UPPER HOLD

4,866.29

4,680.42

NO.2 LOWER HOLD

5,102.06

4,967.69

TOTAL

17,620.24

17,055.09

HATCH DIMENSIONS
HOLD #1

HATCH COVER 23.80 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 24.50 x 14.00 M

HOLD #2

HATCH COVER 32.20 x 14.00 M
TWEEN DECK COVER 32.20 x 14.00 M

HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER: PONTOON
CARGO GEAR
CRANE 30.7 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(60 MT TANDEM)
SINGLE DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)
MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 6L 35MC-3,900 KW
AUX ENGINE: 2 x YANMAR 6 NY16L-UN, 320 KW
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

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 ประจาปี 2562

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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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

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 ประจาปี 2562

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 ประจาปี 2562

DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA

CARGO CAPACITIES

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 2562 บริษัทมีเงินลงทุน ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ในธุรกิจต่างๆ ดังนี้
ชื่อบริษัทย่อย
บริษัทร่วม
เจ ชิปปิ้ง
เซอร์วิส
บริษัทอื่นๆ
มิตซูบิซิโลจิ
สติคส์
(ประเทศไทย)

บริษัท ไทยเดน
มารีไทม์ จากัด

ประเภทและ
ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว

% การ ต้นทุนเงินลง

ขนถ่ายสินค้า
ตัวแทนเรือ

15,000,000.00

ถือหุ้น
33.33

สั่งสินค้าเข้า
ส่งสินค้าออก
ขนส่งสินค้า
ทางบก
ทางเรือ
ทางอากาศ
พาณิชย์นาวี

24,000,000.00

7.50

225,000,000.00

51

ทุน

มูลค่าเงินลงทุน
สุทธิ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นที่
เหลือ

5,000,000.00

5,000,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

บริษัท ซี แอนด์ พี จากัด
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
บ.มิตซูบิซิโลจิสติคส์ คอร์
ปอเรชั่น จก.
บ.โตเกียวมารีนเชาท์อีสต์
(อาคเนย์) บริการ จก.
บ.บีทีเอ็ม โฮสดิ้ง (ประเทศ
ไทย) จก.

114,749,900.00

114,749,900.00

NORDANA LINE
A/S (ประเทศเดนมาร์ก)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 291,597,817.32บาท (ส่วนของบริษัท
ใหญ่ 135,513,490.17 บาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 156,084,327.15 บาท)
2. มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้นเท่ากับ 0.96 บาท
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5.

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี –
6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ธุรกิจหลัก
ทุนชาระแล้วทั้งสิ้น
เลขทะเบียนบริษัท
สานักงานใหญ่ที่
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
Website

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

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท
เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
สานักงานใหญ่:
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประเภทของกิจการ:
ธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือ และขนส่งสินค้าทางบก
ทุนจดทะเบียน:
15 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุน:
ร้อยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
บริษัท
สานักงานใหญ่:
ประเภทของกิจการ:
ทุนจดทะเบียน:
มูลค่าเงินลงทุน:

ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
225 ล้านบาท
ร้อยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
หน่วยงานกากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์:
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-695-9999
โทรสาร : 02-695-9660
อีเมล์ : info@sec.or.th
เว็ปไซต์ : http : www.sec.or.th
หน่วยงานกากับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท )
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000,02-009-9740
โทรสาร : 02-009-9991
ศูนย์บริการข้อมูล : 02-009-9999
อีเมล์ : SETCallCenter@set.or.th
เว็ปไซต์ : http://www.set.or.th
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นายทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9378
โทรสาร: 02-009-9476
ศูนย์บริการข้อมูล : 02-009-9999
อีเมล์ : srg_tsd@set.or.th
เว็ปไซต์ : http://www.set.or.th
ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-259-5300
โทรสาร: 02-260-1553
เว็ปไซต์ : http://www.diaaudit.com
นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1

จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 650,700,000 บาท เรียกชาระแล้วทั้งสิ้น
422,385,213 บาท จานวนหุ้น 140,795,071 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 3 บาท
ข. สิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้
1. เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ให้มีสิทธิเหนือหุ้นสามั ญในการรับเงินปันผล โดยจะได้รับเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิตามที่ตราไว้
2. ในปีใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ ให้นาเอกสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ 1 ของหุ้นบุริมสิทธิ
ไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ
3. หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กาหนดในข้อ 1
ให้จ่ายเงิน ปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน
4. หุ้นบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้น
สามัญนั้นจะกระทาได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนีใ้ ห้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลง
หุ้นดังกล่าว ยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลาดับที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
2. นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข
3. นางปริยนาฏ ยังส์
4. นายวิชัย
จิรเจริญกิจกุล
5. นายสุชาติ
หวังสว่างกุล
6. นายนิติ
ถาวร
7. นายวิชิต
สมิทธิเวศม์
8. พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ
9. นายสุพจน์
ลาภานันต์รัตน์
10. นายพนัส
รุ่งนพคุณศรี
จานวนหุ้นทั้งหมด

จานวนหุ้น
34,209,970
15,715,000
12,068,200
4,403,100
2,116,800
2,000,000
1,922,100
1,803,176
1,666,300
1,603,900
77,508,546

ร้อยละ
24.298
11.162
8.571
3.127
1.503
1.421
1.365
1.281
1.183
1.139
55.050

กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

7.3

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –

7.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่ง
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ50 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกาไร
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สาหรับบริษัทย่อยของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผลการดาเนินการมี
กาไร
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8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 คน
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 คน
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6 คน
 กรรมการอิสระ
4 คน
รายนามคณะกรรมการ
1 พลเรือตรีชาโณ

เพ็ญชาติ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร

2 นายศุกรีย์

แก้วเจริญ

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ (ลาออกทุกตาแหน่ง ณ วันที่
19 สิงหาคม 2562)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3 นายศิริชัย

สาครรัตนกุล

4 นายอดุลย์

จันทนจุลกะ

5 นายสมพร

ไพสิน

6 นายประมวล

จันทร์ชีวะ

7 นายโกวิท

กุวานนท์

8 นายศรัณย์

เพ็ญชาติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(เสียชีวิตวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9 นายชเนศร์

เพ็ญชาติ

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

10 นายชนิตร

เพ็ญชาติ

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดประชุมปกติ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง หรือ 3 เดือนครั้ง ตามกาหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมจานวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

/

/

/

2 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ1

/

/

/

3 นายศิริชยั สาครรัตนกุล

/

/

/

/

/

/

6/6

4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

/

/

/

/

/

/

6/6

5 นายสมพร ไพสิน2

/

/

ครั้งที่ 6 วันที่ 19 ธันวาคม 2562

1 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2562

รายนามคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วันที่/ครั้งที่ประชุม

/

รวม

/

3/6

1/6

6 นายประมวล จันทร์ชีวะ3
7 นายโกวิท กุวานนท์

6/6

/

8 นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

/

/

/

/

/

6/6

/

/

/

/

/

5/6

9 นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

/

/

/

/

/

/

6/6

10 นายชนิตร เพ็ญชาติ

/

/

/

/

/

/

6/6

1 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ได้พ้นจากตาแหน่งรองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
2 นายสมพร ไพสิน ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเสียชีวิต
3 นายประมวล จันทร์ชีวะ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
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คณะอนุกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ

/

/

/

4 นายสมพร ไพสิน

/

/

รวม

3/5

/

2 นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2562

ครั้งที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายนามคณะกรรมการ

ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วันที่/ครั้งที่ประชุม

/

/

/

2/5

/

/

5/5
1/5

5 นายประมวล จันทร์ชีวะ

-

นายประมวล จันทร์ชีวะ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หลังจากการประชุมทุกครั้ง
 คณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
คณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
1. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
2. นางสาวญาณิศา นาคท้วม
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การแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการทาหน้าที่ กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทาขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดาเนิน
ไปจนสาเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาถามสาคัญ ระหว่างการประชุมแต่ละ
ครั้ง
อ านาจของคณะกรรมการและฝ่ า ยบริ ห ารได้ รั บ การจ ากั ด ความและแยกออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน
กรรมการจะประชุ ม กั นเป็ นครั้ง คราวเพื่ อให้คาแนะนาและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการ ใน
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหาร กรรมการผู้จัดการเท่านั้นที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการให้ทางานเหล่านี้ ดังนั้นอานาจและความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีป ระสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการ
ระบุขอบเขตหน้าที่และอานาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจน
บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุม ผู้ถือหุ้น หาก
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านให้เป็น
ประธานในที่ประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการประชุม ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกากับและกาหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ของ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1

2

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น
แต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้
ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สาคัญ ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น กาหนด เป็นต้น
พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิ จ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุ ทธ์ทางธุรกิ จและงบประมาณ
ประจาปีของบริษัทฯ
30
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3

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบีย บที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ านาจและ/หรื อ ภายในเวลาตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้น ได้
9. พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกาไรพอสมควรที่จ ะทา
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ต่อไป
คณะกรรมการได้ม อบหมายอานาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะทางานร่วมกั บ
เจ้าหน้าที่บริหารอื่น ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไป
ตามแผน คาสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับกิจการที่บริษัทฯ ดาเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทางานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework)
ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
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กรรมการผู้จัดการ
อานาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้
1 ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณและแผน ที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2 ติดตามและจัดทารายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุ รกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให้
คาแนะนาว่าด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
3 พิจารณาและให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจ ตามคาสั่งของคณะกรรมการและภายใต้ ขอบเขตที่
คณะกรรมการกาหนด
4 จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝ่าย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
ธุรการ
5 เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอานาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอานาจในการ
ควบคุม
6 ดูแลการติดต่อสื่อสารกับ ผู้มี ส่วนได้เสี ย ทุก รายและดาเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสีย งและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
7 ทางานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง มอบหมาย
8 ดูแลให้มีการดาเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดี
9 กลั่นกรองเรื่องราวต่าง ก่อนนาส่งคณะกรรมการ
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8.2

ผู้บริหาร
ผู้บริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
เรือเอกพยุง เจริญสุข
นายวันชัย นิพยากรณ์
นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี
นางทัศนียา ศรีเจริญ
นางนิภา อารีนิจ
นางสาวญาณิศา นาคท้วม
นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์
นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน
นายเริงณรงค์ เรืองทอง
นายสันติ ศรีทอง
นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ์
นายเอกวิทย์ ดุลบุตร

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ
ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบารุง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่าและแผนกปฏิบัติการ
ที่ปรึกษาแผนกบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
ผู้จัดการแผนกการตลาด
ผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้จัดการแผนกคนประจาเรือ
ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุง
ผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย

( รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 )
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โครงสร้างภายในบริษัท
ผังองค์กร บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการกากับดูแล
การปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาแผนกบัญชี

-เลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบารุง

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ

ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุง

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่าและปฏิบัติการ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน

ผู้จัดการแผนกคนประจาเรือ

ผู้จัดการแผนกการตลาด

ผู้จัดการ
แผนกบริหารด้านความปลอดภัยและDPA
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8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิ บัติด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการดังนี้
 ให้ค าแนะนาแก่ กรรมการเกี่ย วกับข้อกาหนด กฎ ระเบีย บและข้อบังคับต่าง ของบริษัท ฯ และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่าเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้คณะกรรมการทราบ
 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
และข้อพึงปฏิบัติต่าง
 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ตามระเบียบและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
 ดูแลเอกสารสาคัญของบริษั ท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

หมายเหตุ ข้อมูลของเลขานุการบริษัท อยู่ในเอกสารแนบ 1
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8.4 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ก. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน ( รวมทั้งปี )
ลาดับที่ รายนามคณะกรรมการ
บาท
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
432,000.00
2. นายศุกรีย์
แก้วเจริญ
203,400.00
3. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล
216,000.00
4. นายอดุลย์
จันทนจุลกะ
216,000.00
5. นายสมพร
ไพสิน
162,000.00
6. นายโกวิท
กุวานนท์
216,000.00
7. นายศรัณย์
เพ็ญชาติ
216,000.00
8. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
180,000.00
9. นายชนิตร
เพ็ญชาติ
180,000.00
10. นายประมวล
จันทร์ชีวะ
28,800.00
รวม
2,050,200.00
ข. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 14 คน จานวน

22,275,673.31 บาท

ค. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 คนซึ่งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม
ลาดับที่ รายนามคณะกรรมการ
บาท
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ
108,000.00
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
90,000.00
3. นายสมพร ไพสิน
18,000.00
4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
54,000.00
รวม
270,000.00
ง. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน
8.5 บุคลากร
บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พนักงานประจาสานักงาน 41 คน
จานวนพนักงานทั้งหมด 41 คน
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ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีพนักงานประจาสานักงาน ทั้งสิ้น 41 คน ประกอบด้วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการแผนก
รวม 14 คน และพนักงานอีก 27 คน โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้
สายงานหลัก

จานวนพนักงาน
7
6
3
8
1
6
6
4
41

1. สานักผู้จัดการ
2. ฝ่ายกองเรือ
3. ฝ่ายปฏิบัติการ
4.ฝ่ายคนประจาเรือ
5.ฝ่ายการตลาด
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. ฝ่ายการเงินและบัญชี
8. ฝ่ายบัญชี คนประจาเรือ
รวม

- รวมจานวนพนักงานของบริษัทฯ 41 คน ทั้งนี้ไม่รวมคนประจาเรือ
- ค่าผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่รวม
คนประจาเรือ ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจานวน 9,621,516.92 บาท
- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ไม่รวมคนประจาเรือ) เป็นจานวน 1,766,742.84 บาท
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยู่ในรายงานว่าด้วยการกากับดูแลกิจการ
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 บริษั ท ฯได้ดาเนินการตามนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการที่ดี อันเป็นปัจจัย หลัก ในการ
เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้ นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญต่อ
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทฯ จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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รายงานว่าด้วยการกากับดูแลกิจการ
หลักการว่าด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่เน้นย้าในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จุฑานาวี จากัด
(มหาชน) ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนได้สาเร็จ
การกากับดูแลกิจการเป็นตัวกาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว พร้อมกับการคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาคัญหลายประการ หนึ่ งในบทบาทดังกล่าว คือ การกากับดูแลกิจการ
หน้าที่ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้าน
การกากับดูแลกิจการต่าง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ
ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว การกากับดูแลกิจการที่ดีจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มจุฑานาวี
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทาความเข้าใจความต้องการของผู้
ถือหุ้น ตลอดจนพิ จารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริย ธรรมที่อาจมีผลกระ ทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็น
อิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้งยังคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่น อีกด้วย
นโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วง
โซ่อานาจระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอย่าง
ชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่น ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารระดับอาวุโส
ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังได้กาหนดนโยบายและทิศทางในการดาเนินธุรกิจเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทาแผนการดาเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์ ก รปฏิบั ติตามนโยบายทั้ ง หมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ย นนโยบายการก ากั บดูแลกิ จการอย่ าง
สม่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใน
ปีที่ผ่านมา แผนกตรวจสอบภายในได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ภายใต้การ
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กาหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการกาหนดให้ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อ สัตย์สุจริต และมีประสิทธิภาพในระหว่าง
การประชุมกรรมการนัดต่าง ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจาเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการ
ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนือ้ หาในหัวข้อต่อไปนี้
1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษั ท มี น โยบายให้ค ณะกรรมการบริษั ทประเมินผลปฏิบัติง านคณะกรรมการทั้งแบบคณะและ
รายบุคคลเพื่อทบทวนผลงานและประเด็นต่าง ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
เลขานุก ารบริษั ท เป็ นผู้ส่ง แบบประเมิ น รับแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงาน
คณะกรรมการโดยมีเกณฑ์หลักในการประเมินดังนี้ 0 = ไม่เคยปฏิบัติ 1 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 2 = ปฏิบัติ
พอสมควร 3 = ปฏิบัติอย่างดี และ 4 = ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
การประเมินผลปฏิบัติง านคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินด้านต่าง ดังนี้ 1. โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.การประชุม
คณะกรรมการ 4. การทาหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6. การพัฒนาตนเองของ
กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินด้านต่าง ดังนี้ 1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทาของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
สามารถมีคาอธิบายได้ 4. มีความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
5. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ
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การพัฒนากรรมการ
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ท
ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมในส่วนที่กรรมการเห็นว่ามีความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ และ
เพื่อให้กรรมการพร้อมสาหรับความเปลี่ยนแปลงภายนอก
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท : บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดองค์กรประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการ
กากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. พลเรือตรีชาโณ
เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย
สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอดุลย์
จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท
กุวานนท์
กรรมการอิสระ
5. นายประมวล
จันทร์ชีวะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายศรัณย์
เพ็ญชาติ
กรรมการ
7. นายชเนศร์
เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
8. นายชนิตร
เพ็ญชาติ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแล
การดาเนินงานของบริษัท ควบคุมให้ฝ่ายจัดการของบริษัท บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ลง
ลายมือชื่อแทนบริษัท โดยกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการจะต้ อ งได้ รั บ มติ เ ห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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4. ในการประชุม สามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562)
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมพร ไพสิน
กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
5. นายประมวล จันทร์ชีวะ กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ ซึ่งจาเป็นต่อการทางานในหน้าที่
ของตน ก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน จะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอานาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ทางานของตน ซึ่งรวมถึงการ
ติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดาเนินการให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูล และการจากัดอานาจ
ทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ในแต่ละปีจะมีการกาหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ที่ระบุในแผนธุรกิจประจาปี
ของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการทันทีหลัง การประชุมทุก ครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี และหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่าเสมอ ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้งและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯหลังการประชุมทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1 สอบทานให้บ ริษั ท มี รายงานทางการเงิ นอย่ า งถูก ต้อ งและเปิด เผยอย่ างเพี ย งพอ พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สาคัญที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งในราย
ไตรมาสและประจาปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนาให้ผู้ส อบบัญชีส อบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดาเนินงาน
4 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน และพิจารณางบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบ
ทานความเห็นของฝ่ายบริหารต่อประเด็นการตรวจสอบ
6 สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
8 ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึง
ความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้
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 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 รายการอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ในประเด็นที่เห็นว่าจาเป็นและเหมาะสม
12 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษั ทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
มีหน้าที่ศึกษากฎเกณฑ์ ข้อบังคับใหม่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการกากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย
1. นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ
2. นางสาวญาณิศา นาคท้วม
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี
ชื่อ
เลขที่รบั ใบอนุญาต
สานักงาน
1. นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร 7645 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจานวน 1,065,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม
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ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง
ธุรกรรมที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ
คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนาไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญา
ที่เกี่ ยวข้อง จะต้องได้รับ การพิจารณาอย่า งรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบีย บที่เกี่ย วข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ธุ ร กรรมดั ง กล่ า วจะต้ อ งท าในลั ก ษณะเสมื อ นท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และดาเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด ข้อกาหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทาง
การค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดจะต้องนาส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอยู่ด้วย
คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรม
ดัง กล่า วด้วย บริษั ทฯ มีนโยบายที่ จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่ างละเอียด ซึ่งรวมถึงจานวนเงิน
คู่สัญญาในธุรกรรม เหตุผลของการทาธุรกรรม และความจาเป็นของธุรกรรมในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
บริษั ท ฯ มี นโยบายที่ จะป้ องกั นไม่ใ ห้ก รรมการ ผู้บริหารและพนัก งานใช้ส ถานภาพของตนเพื่ อหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทาธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใด ที่
อาจนาไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานใด ที่มีส่วนได้
เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย้ าเน้นการพิ จารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ทาหน้าที่ผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้ นที่มีอานาจ
ควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่
เป็นอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกาหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.

5.

6.

7.

8.

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
เป็นผู้ที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็น
ปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การ
ให้สินทรัพ ย์ เป็นหลัก ประกั นหนี้สิน รวมถึงพฤติก ารณ์อื่นทานองเดีย วกั น ซึ่ งเป็นผลให้
บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท
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ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
9.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ ปรึกษา
กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท
ย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัท
12. กรรมการอิสระต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
13. กรรมการอิสระอาจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ(Collective Decision)
14. กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจาก
บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีและรายงานประจาปีตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดโดยไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกเป็นรายบริษัท
ในปี 2562 กรรมการอิสระได้มีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อ
หารือระหว่างกันและอภิปรายปัญหาต่าง เกี่ยวกับการจัดการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ผ่านคณะกรรมการสรร
หา การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ไม่ได้ใช้วิธีการสรรหา แม้ว่าใน
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ง กรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน
บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้
ร่ว มกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นต่ า ง โดยค านึ ง ถึ งความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
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กรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการแนะนาแนวทางการดาเนินงานใน
ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ และจาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ลไกในการก ากั บ ดู แ ลที่ ท าให้ ส ามารถควบคุ ม ดู ก ารจั ด การโดย
คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ
มอบหมายการพิจารณาเรื่องในรายละเอียดให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่
เป็นกระบวนการของตน) หรือกรรมการผู้จัดการ (ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 1คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับ องค์ประกอบ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ ภายใต้หัวข้อ “การกากับ
ดูแลกิจการ”
 ข้ อตกลงระหว่า งบริษั ท กั บผู้ ถือหุ้นอื่น ในการบริ หารจัดการบริษั ท ย่ อยและบริษั ทร่ว ม
(shareholders’ agreement)
-ไม่มี9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารไม่ให้นาข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และมีจริยธรรมพื้นฐานเป็นหลัก
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย
จานวน 1,594,197.11 บาท
 ค่าบริการอื่น( non-audit fee)
-ไม่มี9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อม
ในห่วงโซ่อานาจระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหา
ครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่น ทั้ งใน
ฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส
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สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้ความสาคัญใน
การปกป้องผลประโยชน์และสิทธิการรับข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายให้ผู้
ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท คือ www.jutha.co.th ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจาปีก่อนการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมรายงานประจาปี รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระอย่างครบถ้วน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังเผยแพร่คาบอกกล่าวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่า
เทียมกันที่จะสอบถามและแสดงความเห็นเรื่องต่าง อย่างเสรี ซึ่งบริษัทฯ ให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่และตอบ
ทุกคาถามอย่างครบถ้วนในสาระสาคัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กาหนดเพื่อเข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ
มีการประชุมสามัญประจาปีของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดย
ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้กาหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถู กต้องตาม
กฎหมาย ตั้งแต่การกาหนดวันประชุม วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม การแจ้งวาระการ
ประชุม การจัดส่งเอกสาร ตลอดจนส่งรายงานการประชุม เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทาการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจ้งการเชิญ
ประชุม โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนรายชื่อและ
ประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระหรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการประชุม ในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด (ไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนถึงวันประชุม )ในคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง
จัดส่งเอกสารประกอบวาระที่จาเป็น แนบไปพร้อมกับคาบอกกล่าวนั้นด้วย เช่น รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่
ละวาระ รายงานประจาปี แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐาน
เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น บริษัทฯเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง รวมทั้งแสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่าง
เพี ยงพอและเท่ าเที ยมกัน นอกจากนี้ บริษั ทฯยั งได้เผยแพร่ข้อมูลของคาบอกกล่าวเรีย กประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
และศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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2. ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอย่าง
เพียงพอ กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้บริ หารสูงสุดด้านการเงิน และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียง บริษัทฯ ได้ดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงลาดั บตามวาระที่ระบุไว้ในคาบอก
กล่าวผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจากัดสิทธิ บริษัทฯ เปิด
โอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ และรายการต่าง ในงบการเงินประจาปีของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ
บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุ
จานวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากการประชุม เสร็จสิ้นลง
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ น าส่ ง รายงานการประชุ ม งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ให้ กั บ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กาหนด
นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ คานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง
พนักงาน ฝ่ายบริหาร และสังคมส่วนรวม โดยใช้นโยบายกากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
และสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนี้
 ผู้ถือหุ้น- บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้ คานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ
ในปัจจุบันและอนาคต การเจริญเติบโตของมูลค่า เพื่อมุ่งสร้างผลกาไรอย่างสม่าเสมอ
 ลูกค้า-บริษัทฯ ตระหนักดีกว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสาคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการให้บริการดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
 เจ้า หนี้ - บริษั ท ฯ ได้ป ฏิบั ติต ามเงื่ อนไขข้อ ตกลงและสัญ ญากู้ ยื มที่ ก ระท าไว้กั บเจ้า หนี้ ทุก รายอย่ า ง
เคร่งครัดและรายงานเจ้าหนี้ให้ทราบถึงผลการประกอบการและการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
 คู่ค้า-บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการร่วมสร้างมูลค่า บริษัทฯ จึงคานึงถึงความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันในการดาเนินธุรกิจ
 คู่แข่ง-บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ตามกรอบ
กติกาการแข่งขัน โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
 พนักงาน-ถือเป็นสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมุ่งเสริมสร้างวั ฒนธรรมและบรรยากาศการ
ท างานที่ ดี ร่วมกั น ให้ผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนส่ง เสริม การพั ฒนาความรู้เพิ่ มเติมให้แก่ พ นักงานโดยจัดหลัก สูตรอบรมภายใน (in-house)
รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศ
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เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสวัสดิการ
พนักงาน บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาทุกปี ประกันอุบัติเหตุสาหรับพนักงานรับส่งเอกสาร
พิจารณาให้เงินรางวัลประจาปี รางวัลการทางานนาน 10 ปี ขึ้นไป และได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในระยะยาวให้แก่พนักงานด้วย
 ฝ่ายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของการดาเนินธุรกิจ ด้วยเหตุ
นี้ จึงได้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม มียานพาหนะประจาตาแหน่งเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ให้อิสระแก่ฝ่ายบริหารในการทางานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการและเพื่อดาเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่ประชุม
คณะกรรมการได้มีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯแก่บุคคลภายนอกและ/หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ดาเนินการซื้อ/ขาย หรือ
เสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อมในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการ ก่อนการประกาศงบการเงินรายปี และรายไตร
มาสสู่สาธารณชน และภายหลังจากการประกาศงบการเงินแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่า
จริยธรรมเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการประกาศใช้ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการของบริษัทฯ เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บ ริ หาร และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้บ ริษั ทมีข้ อมู ล ส าหรั บใช้ ประโยชน์ภ ายในบริษั ท
ประกอบการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักธรรมาภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็น
นโยบายในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อ ง โดยตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ.จุฑานาวี รวมถึงคณะกรรมการ บมจ.จุฑานาวี ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใน
การดาเนินธุรกิจที่ต้องคานึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายและข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC ) ซึ่ง
เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น การจั ด ท าโดยรั ฐ บาลและส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ดาเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนา ได้แก่ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
ทั้งนี้บริษัทที่เข้าเป็นแนวร่วมนี้ จะร่วมกันดาเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามหลัก
สากลอันได้แก่ หลักที่ 10 ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global
Compact คือหลักการดาเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน (Business Principles for Countering
Bribery) ซึ่งกาหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการต่าง ที่เผยแพร่โดย ธนาคารโลก และ
Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์กรนานาชาติอื่น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรณีที่บริษัทฯ มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดัง กล่า วนั้ น บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการและนโยบายให้ ก ารท ารายการเป็ นไปตามสภาพการปกติ และถื อปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่น โดยได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้มีการแจ้งแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในการทางาน มี
หมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไว้ชัดเจน
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการของบริษัท ฯ มีจานวน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

8
2
6
3
3
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
ความรั บ ผิดชอบต่อ สัง คม สิ่ง แวดล้อ มและชุมชน-บริษั ท ฯ ยึ ด มั่นในการรั ก ษามาตรฐานด้า นความ
ปลอดภัย ในการดาเนิน ธุร กิ จ บริษั ท ฯให้ค วามส าคัญ กั บ ประเด็ นต่ า ง ที่ก ระทบต่ อผลประโยชน์ ของภาค
ประชาชน บริษัทฯ ได้ใ ห้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อ
สิ่งแวดล้อม
10.1 นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการบริ ษั ท มี นโยบายให้ ก ารดาเนิ นธุรกิ จของบริษั ทและบริษั ท ย่ อยเป็นไปด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) โดยมีหลักการ 8 ข้อดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนต่อสังคม
(8) การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ ากการด าเนิ น งานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท จุฑานาวี จากัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และ
ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการมีความสานึกรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และสังคม อันนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

(1) บริษัทฯได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล เพื่อเข้าโครงการ ISO 9001:2015 และ
ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
(2) การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑ านาวี จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะ
ดารงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม (Good Corporate Citizen)ในการดาเนินงานและการทา
กิจกรรมทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าการที่บริษัทประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยู่ทั่วโลก จึงเป็น
หน้าที่ ที่บริษัทฯจะต้องดาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรม
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุ ษยชน ความปลอดภัย
การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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บริษัทฯ ตระหนักของคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทางานในระยะยาว โดยปัจจุบันอายุ
เฉลี่ยการทางานของพนักงานของบริษัทฯอยู่ที่ 13 ปี เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าและสาคัญต่อการ
เติบ โตของกลุ่มบริษัท ฯ ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุ่มบริษั ทฯมีความมุ่งหมายที่จะรับและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ( life/work balance ) ของพนักงานทุกคน
ให้มีมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี มีประกันชีวิต
สาหรับพนักงานรับส่งเอกสาร และมีวันหยุดตามประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคล และโครงการส่ง
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง เพื่อเพิ่มทักษะในการทางานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้
จะสัมพันธ์กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษั ท ฯยั งได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัส ดิก าร (Welfare Committee) เพื่ อที่จะให้
คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ให้กับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกั บผู้บริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการสาหรับพนักงาน รวมทั้งให้ความคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการสวัสดิการ และนาส่งรายละเอียดให้แก่กองทุน
ประกันสังคมรับทราบ อย่างโปร่งใส
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าที่สุด บริษัทฯจึงได้ให้ ความสาคัญกับ ทุนมนุษย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยตระหนักถึงความสาคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นวาระของ
ชาติที่จะต้องพัฒนามากกว่าการที่จะให้ความสาคัญกับปัจจัยอื่น ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าการ
ลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างช้า แต่ก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การปกป้องสิ่ งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการจัดการเปลี่ยนถ่ายน้า
อับเฉาเรือ (Water Ballast Treatment) เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่ นหรือแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
สัตว์และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ที่ติดอยู่ในน้าอับเฉาและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเลและ
สุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคต่าง ทั่วโลก
ในการปกป้องโลกร้อน บริษัทฯ ให้เรือทุกลาของบริษัทฯ และเรือบริหารที่เดินทางใน ECA (เขต
ที่กาหนดการให้ใช้น้ามันที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ต่า (Low sulphur oil)) ปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้สนับสนุนการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลเพื่ อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
10.3

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มี-
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมี ความมุ่ งหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิ ดจากการดาเนินงานของบริษัทฯและ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดาเนินงานใหม่
ลดปริ ม าณการใช้ วัต ถุดิ บ ในการปฏิ บั ติง านต่า ง การนากลั บมาใช้ใ หม่แ ทนการทิ้ งวั ตถุ ดิบ ถ้า ทาได้ และ
สนับสนุนการนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก มีความรับผิดชอบต่อการกาจัดสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากบริษัทฯดาเนินธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่ง จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯจะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้น
บรรยากาศ นอกจากนี้บริษัทฯใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทางานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้ง
กับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้เพื่อเกิดแสงสว่าง ความร้อน ของอุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงาน ระบบ
ความเย็นในสานักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯให้
ความสนใจกับสิ่งต่าง ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริษัทฯ
สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิดไฟได้
หากไม่จาเป็น มีการจัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทางานโดยที่ไม่เกิน 25
องศาเซลเซียส บริษัทฯหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น
พยายามลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้
พนักงานได้รับการสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสาร
แล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ส์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสาคัญไปถึงขยะทั่วไปในสานักงาน ซึ่งจะถูก
เก็บและกาจัดโดยพนักงานทาความสะอาดทุกวัน

11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 คน เข้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผ่านการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล
5. การติดตามประเมินผล
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คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ บริษัทฯได้กาหนดและแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงอานาจบริหารไว้ อย่างดี ในการประเมินความเพียงพอของระบบสาหรับการควบคุม
ภายใน บริษัทฯ ให้ความสาคัญใน 5 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้ออานวยให้ฝ่า ยบริหารสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุ รกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และใช้ในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทางานภายใต้สภาพแวดล้อม
การควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัท ฯ ตระหนักและเล็ง เห็นถึง ความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอก
ล่วงหน้าถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทาการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาน้ามัน อุบัติเหตุ การขาดแคลน
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ค่า ใช้จ่ายในการบารุงรัก ษา เป็นต้น เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
องค์กร และมีการทบทวนมาตรการอย่างสม่าเสมอ
3. กิจกรรมการควบคุม
กรณีที่บริษัทฯ มีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการ
เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน
ระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติง าน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ทันต่อเหตุการณ์
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ กาหนดให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด อีกทั้งเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่าง โดยเฉพาะที่มีนัยสาคัญ โดยมีวัตถุประสงค์
เบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ วของการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่าง เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นยา และฉับไว โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการลงทุนให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
อย่ างเป็ นระบบและมีป ระสิท ธิภาพ ในส่วนของเอกสารที่จัดส่งให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษั ทฯ ได้
ดาเนินการจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดการประชุมและมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
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5. การติดตามประเมินผล
มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอและทันกาลทาให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสามารถทบทวน ประเมินผล แนะนา และปรับปรุงเกี่ยวกับ
แผนการดาเนินธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ควบคู่ไปกับการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ให้
ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กาหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11.2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5)
11.3
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ได้แต่งตั้ง
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษั ท
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท และบริ ษั ท ได้ มี ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่าง
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12. รายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึง่
ของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกันดังกล่าว
1

ลั กษณะความสั มพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการ

ที่เ กี่ยวข้องกันมีดังนี้
ลั กษณะความสั มพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด

บริษัทฯ ถือหุน้ 51%

บริษัทร่วม
บริษัท เจ. ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด

บริษัทฯ ถือหุน้ 33.33% และกรรมการร่วมกัน

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัท บทด จากัด

บริษัทฯ ถือหุน้ 3.04% ณวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ได้ขายเงินลงทุนแล้ว

บริษัท มาโณ จากัด

กรรมการร่วมกัน

บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัผูด้ถือหุน้ บริษัทย่อยบริษัทไทยเดน มารีไทม์ จากัด (49%)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุน้

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุน้

นายชนิตร เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุน้

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ

กรรมการและผู้ถือหุน้

นางปริยนาฏ ยังส์

ผู้ถือหุน้
นโยบายราคา

รายได้ค่าบริการจัดการ

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ต้นทุนการให้บริการ

ราคาปกติธรุ กิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

เงินกู้ยืม

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.25-3.00 ต่อปี
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2. ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560 มีดังนี้
ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ์ ลั กษณะรายการ

งบการเงนิ รวม (บาท)
2562

บริษัทย่อย

-

-

-

-

351,771

-

-

2,599,396 4,829,642 2,883,882 เกิดสภาพคล่องไม่ได้กาหนดเวลาคืนและไม่มดี อกเบี้ย
เงินมัดจาล่วงหน้า 3 เดือน ในการเช่าอาคารที่ทาการ

เงนิ มัดจา
728,921

728,338

728,341

728,921

728,338

728,341
บริษัทฯ ได้จา้ งให้บริษัทร่วมซ่อมเรือเดินทะเลและมียอดค้างจ่าย

เจ้าหนีก้ ารค้า
9,930,742 10,001,349 9,301,176 9,930,742 10,001,349 9,301,176

บริษัทฯ มีค่าเช่าอาคารสานักงาน ค่าบริการความเย็นค้างจ่าย

เจ้าหนีอ้ ื่น

บริษัท มาโณ จากัด
บริษัทร่วม

2560

บริษัทฯ ได้ให้บริษัทย่อยกู้ยืมระยะสัน้ เพือ่ ให้
-

บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2561

ลู กหนีเ้ งนิ ยืม

บริษัท มาโณ จากัด
บริษัทร่วม

2562

บริษัทได้วางใบแจ้งหนีค้ ่าบริหารจัดการ
-

บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2560

ความจาเป็นและสมเหตุสมผล

ลู กหนีก้ ารค้า

บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด
บริษัทย่อย

2561

งบการเงนิ เฉพาะกิจการ (บาท)

19,100,165 16,516,830 13,737,849 19,100,165 16,516,830 13,737,849
บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมชั่วคราวเพือ่ เสริมสภาพคล่องและไม่ได้กาหนด

เงนิ กู้ยมื ระยะสั้น

บริษัท เจ ชิปปิ้งเซอร์วิส จากัด

เวลาจ่ายคืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี

ยอด ณ วันต้นปี

10,247,892 10,247,853 10,250,849 10,247,892 10,247,853 10,250,849

บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างปี

8,000,000

-

-

8,000,000

-

-

หัก ลดลงระหว่างปี

(1,300,000)

-

-

(1,300,000)

-

-

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

773,066

72,188

939,873

773,066

72,188

939,873

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(820,330)

(72,149) (942,869) (820,330)

ยอด ณ วันสิน้ ปี

(72,149) (942,869)

16,900,628 10,247,892 10,247,853 16,900,628 10,247,892 10,247,853
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ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ์ ลั กษณะรายการ

งบการเงนิ รวม (บาท)
2562

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

2561

งบการเงนิ เฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2562

2561

ความจาเป็นและสมเหตุสมผล

2560

เงินกู้ยืมระยะสัน้

บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ยืมจากกรรมการเพือ่ เสริมสภาพคล่องโดย

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

ไม่มกี าหนดเวลา จ่ายชาระคืน

ยอด ณ วันต้นปี

101,911,801 96,061,183 103,070,799 101,911,801 96,061,183 103,070,799 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างปี

23,937,000 22,006,000

5,759,760 23,937,000 22,006,000

5,759,760

หัก ลดลงระหว่างปี
จ่ายชาระ

(14,794,000) (16,126,000) (12,774,760) (14,794,000) (16,126,000) (12,774,760)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

7,785,788

598,463

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(7,919,783)

(627,845) (8,709,840) (7,919,783)

ยอด ณ วันสิน้ ปี

110,920,806 101,911,801 96,061,183 110,920,806 101,911,801 96,061,183

รวมทั้งสิน้

127,821,434 112,159,693 106,309,036 127,821,434 112,159,693 106,309,036

บริษัทร่วม

8,715,224

7,785,788

598,463

8,715,224

(627,845) (8,709,840)

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัท เจชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด

977,993

858,791

628,207

977,993

858,791

628,207

-

2,636,762

2,076,774

0

2,636,762

2,076,774

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส์
รวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บทด จากัด

32,352,682 29,252,205 26,857,120 32,352,682 29,252,205 26,857,120
33,330,675 32,747,758 29,562,101 33,330,675 32,747,758 29,562,101

เงนิ ทดรองรับ
-

-

4,801
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ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ์ ลั กษณะรายการ

งบการเงนิ รวม (บาท)
2562

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2561

งบการเงนิ เฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2562

2561

ความจาเป็นและสมเหตุสมผล

2560
บริษัทฯ รับเงินกู้ระยะยาวเพือ่ การลงทุนในบริษัทย่อย

เงนิ กู้ระยะยาว

บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด

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

บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างปี

-

-

868,516

-

-

868,516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หัก ลดลงระหว่างปี
จ่ายชาระ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(803,530)

รวม

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

(803,530)

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

10,553,900 11,357,430 11,438,315 10,553,900 11,357,430 11,438,315

3. รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จา่ ยระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560 มีดังนี้
ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ์ ลั กษณะรายการ

งบการเงินรวม (บาท)
2562

รายได้จากการให้บริการ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2560

2562

2561

ความจาเป็นและสมเหตุสมผล

2560

งานเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา

บริษัทย่อยได้รับค่าบริการเดินเรือจากกิจการที่เกี่ยวข้องในราคาตลาด

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
รายได้ค่าบริการจัดการ

88,954,360 87,134,305 100,373,902

-

-

-

งานรับจ้างบริหารจัดการเรือ

บริษัทฯ ได้รับค่าบริหารจัดการเรือในราคาตลาด

บริษัทย่อย
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จากัด

-

-

-

3,961,048

4,094,488

4,334,309

-

-

3,088,233

-

-

3,088,233

3,961,048

4,094,488

7,422,542

4,136,485

4,089,866

4,143,190

4,136,485

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บทด จากัด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเช่า, ค่าบริการ-

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเย็น , บริการอื่นๆ

บริษัท มาโณ จากัด

4,089,866

4,143,190
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ชื่อ และลั กษณะความสัมพันธ์ ลั กษณะรายการ

ต้นทุนทางการเงนิ

งบการเงนิ รวม (บาท)

งบการเงนิ เฉพาะกิจการ (บาท)

2562

2561

2560

2562

2561

2560

285,140

230,587

234,720

285,140

230,587

234,720

-

572,152

366,749

-

572,152

366,749

3,360,008

3,250,754

3,062,818

3,360,008

3,250,754

3,062,818

3,645,148

4,053,493

3,664,287

3,645,148

4,053,493

3,664,287

2,955,704

3,095,211

2,978,100

ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทร่วม
บริษัท เจชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ และนางปริยนาฏ ยังส์
รวม
เงนิ ปันผล

เงินปันผลรับ

บริษัทร่วม
บริษัท เจชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด

-

-

-

61
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ผู้สอบบัญชี ปี 2560 – 2561 - 2562
ชื่อผู้สอบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (บริษัท ไทยเดน มำรีไทม์ จำกัด)
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ปี 2559 - 2560
ปี 2561- 2562
นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
นำยจุมพฏ ไพรรัตนำกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 2982
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 7645
ก. สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี
จำกรำยงำนตรวจสอบของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และ 2560 กำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำม
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้ อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของผู้สอบบั ญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีผู้สอบบัญชีไ ด้ใ ช้ดุลยพิ นิจและกำร
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำน
ตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด
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เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำร
แสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ท ำควำมเข้ ำ ใจในระบบกำรควบคุ มภำยในซึ่ง มี ผลกระทบต่ อกำรสอบบั ญชี เพื่ อออกแบบวิ ธีก ำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยผู้บริหำร
 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร
และจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำผู้สอบบัญชีได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ผู้สอบบัญชี
ต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีถึงกำรเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือถ้ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กั บ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบ
ที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอ เกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิ จภำยในกลุ่มบริษัท เพื่ อแสดงควำมเห็นต่ องบกำรเงินรวม ผู้สอบบัญชี
รับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในซึ่งผู้สอบบัญชีพบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ผู้ส อบบั ญชี ไ ด้ใ ห้ค ำรับ รองแก่ ผู้ มีหน้ำที่ใ นกำรก ำกั บดูแลว่ำผู้ส อบบัญชีไ ด้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งผู้สอบบัญชีเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชีและมำตรกำรที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สอบบัญชีขำดควำมเป็นอิสระ
จำกเรื่องทั้ ง หลำยที่ สื่อสำรกั บ ผู้มี หน้ำที่ใ นกำรก ำกั บดูแ ล ผู้ส อบบัญชีไ ด้พิ จำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่ มี
นัยสำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่อง
สำคัญในกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือ
ข้ อบั ง คั บ ห้ำ มไม่ ใ ห้เปิ ด เผยเรื่องดั ง กล่ำ วต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ ที่ย ำกที่จะเกิ ดขึ้น ผู้ส อบบัญ ชี
พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์
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ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำร
สื่อสำรดังกล่ำว
กลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ ที่ออกโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบกำรเงินนี้
ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีให้ได้ข้อสังเกตมิใช่เป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขดังนี้
1. กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมติดต่อกันหลำยปี มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่ำสิน
ทรัย พ์ หมุ นเวีย นรวมเป็นจำนวน 756.03 ล้ำนบำท และ 499.94 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และมีผล
ขำดทุนสะสมรวมจำนวน 207.63 ล้ำนบำท และ 280.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับควำมสำเร็จในกำรหำแหล่งเงินทุนและ
ควำมสำมำรถของผู้บริหำรในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ในอนำคต ปัจจัยเหล่ำนี้
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญเกี่ยวกั บควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้ให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด
2. กำรรับรู้รำยได้ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเรือจ้ำงขนส่งเป็นระยะเวลำ จำนวน 223.17 ล้ำนบำท
ซึ่งเป็นจำนวนที่นัยสำคัญ มีผลมำจำกปัจจัยโดยค่ำระวำงเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตำมอัตรำค่ำระวำงเรือ
ในตลำดโลก นอกจำกนี้ จำกแนวโน้ม กำรชะลอตัว ของเศรษฐกิ จที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ
สถำนกำรณ์กำรแข่งขัน ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงทะเลที่รุนแรงขึ้น โดยทำควำมเข้ำใจใน
ระบบกำรรับงำนและระบบกำรรับรู้รำยได้ วิเครำะห์และทดสอบกำรคำนวณของระยะเวลำกำร
เดินเรือ ปริมำณกำรขนส่งกับอัตรำกำรสิ้นเปลืองของน้ำมันที่ใช้ว่ำสอดคล้องกับรำยได้ที่เกิดขึ้น
3. กำรด้อยค่ำ เรือ กลุ่ม บริษั ท ประกอบธุรกิ จพำณิชย์นำวี โดยมีเรือเดินทะเลจำนวน 4 ล ำ เป็น
สินทรัพย์สุทธิจำนวน 1,275.06 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 77.49 ของสินทรัพย์รวม
ซึ่งบริษัทฯ มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนสุทธิติดต่อกันหลำยปี ทำให้มีข้อบ่งชี้ในเรื่องของกำรด้อยค่ำ
กำรวัดกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จึงใช้วิธีวัดมูลค่ำจำกรำยงำนประเมินกำรสอบทำนมูลค่ำสินทรัพย์
โดยใช้หลักเกณฑ์กำรประเมิ นเพื่อกำหนดมูลค่ำตลำด เนื่องจำกกำรประเมินสภำพของทรัพย์สิน
เพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมของทรัพย์สินมีควำมซับซ้อน และเป็นกำรใช้ดุลยพินิจ ที่มีนัยสำคัญ
ภำยใต้ข้อสมมติฐำนที่ถูกกระทบโดยสภำพเศรษฐกิจโลกและตลำดซื้อขำยเรือในอนำคต ซึ่งบริษัท
ดำเนินกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ของเรือโดยผู้เชี่ยวชำญตำมหลักเกณฑ์ของมูลค่ำตลำดและใช้ดุลย
พินิจที่มีนัยสำคัญในกำรประเมินสภำพขององค์ประกอบหลักของเรือ

64

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ข. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1. กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรให้บริกำร ประกอบด้วย รำยได้ค่ำจ้ำงเหมำเรือเป็นระยะเวลำ (Charter hire) ซึ่งเกิดจำก
กำรให้บริกำรเรือแบบจ้ำงเหมำเป็นระยะเวลำ (Time charter) และรำยได้ค่ำระวำงเรือ (Freight income) ซึ่ง
เกิดจำกกำรรับขนส่งเป็นรำยเที่ยว (Voyage charter)
บริษัทฯ รับรู้รำยได้ค่ำจ้ำงเหมำเรือเป็นระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์คงค้ำงและรับรู้
รำยได้ค่ำระวำงเรือเมื่อกำรให้บริกำรได้สิ้นสุดลงแล้ว
รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ประเภทออมทรัพย์
กระแสรำยวันและประจำไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภำระผูกพัน
3. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในรำคำตำมสิทธิที่จะได้รับหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงิน
จำกลูกหนี้ไม่ได้ทั้งนี้บริษัทฯ ประมำณผลขำดทุนขึ้นจำกประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหนี้ในอดีต ควบคู่กับกำร
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
4. พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองประจำเรือเดินทะเล
แสดงไว้ในรำคำทุนโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงโดยวิธีรำคำทุน หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบกำรเงินรวม โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย และแสดงในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร โดยใช้วิธีรำคำทุน
7. เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ สำหรับเรือเดินทะเลและยำนพำหนะคิดค่ำเสื่อมรำคำ
หลังหักมูลค่ำคงเหลือ บริษัทฯ ประมำณอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ ดังนี้
เรือเดินทะเล
15-30 ปี
รำยจ่ำยในกำรซ่อมแซมและสำรวจเรือรอตัดบัญชี
2-3 ปี
อุปกรณ์ประจำเรือ
5
ปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงำน
5
ปี
ยำนพำหนะ
5-10 ปี
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ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงิน
สดที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ดในอนำคตจำกกำรใช้ สินทรัพ ย์ อย่ ำงต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจำกกำรจำหน่ำย
สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลด
ให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรตรวจสอบ สภำพเรือและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมเรือครั้งใหญ่จะรับรู้รวม
ในรำยจ่ำยกำรซ่อมเรือครั้งใหญ่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมเรือครั้งใหญ่จะถูกตัดจำหน่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุ
กำรใช้งำนจนกระทั่งมีกำรซ่อมเรือครั้งใหญ่ครั้งต่อไป ซึ่งอำยุกำรตัดจำหน่ำยสูงสุดไม่เกิน 2-3 ปี ในกรณีที่มี
กำรซ่อมเรือครั้งใหญ่ก่อนวันครบกำหนด ต้นทุนที่เหลืออยู่ของกำรซ่อมเรือครั้งใหญ่จะถูกตัดจำหน่ำยทันที
ต้นทุนดอกเบี้ยสำหรับกำรกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนในกำรก่อสร้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ตลอดช่วงเวลำที่จะสร้ำงให้เสร็จและเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ใน
สภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมวัตถุประสงค์ ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ ยืมระยะยำวสุทธิ
จำกกำรตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกัน
กำไรขำดทุนจำกกำรขำยเรือเดินทะเล และอุปกรณ์กำหนดขึ้นจำกรำคำตำมบัญชี และได้รวมอยู่ในกำร
คำนวณกำไรจำกกำรดำเนินงำน
8. ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหรือ ณ วันทำสัญญำวงเงินกู้ยืมและก่อน
กำรเบิก ถอนเงิ นกู้ยื ม จะถูก บั นทึก เป็ นค่ ำ ธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำยและถูก ตัดจำหน่ำยโดยวิธีอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริงตำมอำยุของเงินกู้ยืม
9. กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สอบทำนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ ตำมปกติทำง
ธุรกิจหรือมู ลค่ำจำกกำรใช้แล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ) โดยที่กำรสอบทำนจะพิจำรณำแต่ละรำยกำร หรือ
พิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพย์ ที่ก่ อให้เกิดเงินสดแล้วแต่ก รณี ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ สูงกว่ำ
มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ คื น บริษั ท ฯ และบริษั ทย่ อยจะรับรู้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ กำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่มีอยู่อีก
ต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงที่ลดลง
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำน
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำร
จ่ำยสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับกำร
บริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำน
และเงิ นสมทบจำกบริษัท ฯ เงิ นจ่ำ ยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ย งชีพ บันทึก เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
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11. กำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรของมำตรฐำนกำรบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุ ลเงินต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
รำยงำน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจำรณำว่ำเป็นสกุลเงินในสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่กิจกำรนั้นประกอบกิจกำร
ดังนั้น จึงกำหนดให้กิจกำรระบุสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นสกุลต่ำงประเทศ
ให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำว
กลุ่มบริษัทดำเนินงำนในสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในกำรกำหนดและชำระรำคำของรำยกำรซื้อและขำยเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้บริหำรจึงกำหนดให้
ใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนในธุรกิจเดินเรือทำงทะเลของกลุ่มบริษัท และใช้
สกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ กำหนดให้กำรรับรู้รำยกำรค้ำเมื่อเริ่มแรกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
(สกุล เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ) รำยกำรค้ำที่ไม่ไ ด้เป็นสกุ ลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก ำถือเป็นรำยกำรที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ และผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนเป็ นสกุลเงินที่ใช้นำเสนอ
งบกำรเงินจะถูกรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เงินบำทที่ใช้นำเสนองบกำรเงินแข็งค่ำเมื่อเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำที่ใช้ในกำรดำเนินงำน มูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิ นที่บั นทึก ในส่วนของเจ้ำ ของจะลดลง ในทำงกลับกันถ้ำเงินบำทอ่อนค่ำเมื่อเทีย บกับเงินเหรีย ญ
สหรัฐอเมริกำ มูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่บันทึกในส่วนของ
เจ้ำของจะเพิ่มขึ้น
12. รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริษัทฯ บันทึกรำยกำรเงินตรำต่ำ งประเทศเป็นเงินบำทในอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรยอด
คงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำทด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทฯมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำแลกเปลี่ยน สำหรับเจ้ำหนี้กำรค้ำที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำร ผลต่ำงซึ่งเกิดจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นงวด จะบันทึกเป็น
กำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทันที
กำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปลี่ยนเงินตรำ ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยประจำปี
13. สัญญำเช่ำกำรเงิน
กำรเช่ำซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับส่วนใหญ่ของควำมเสี่ยงและผลตอบแทนจำกกำรครอบครอง
ทรัพย์สินที่เช่ำนั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ที่ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำโดยทำสัญญำเช่ำ
กำรเงิน บันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ค่ำเช่ำที่ชำระจะแยกเป็น
ส่วนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนที่จะหักจำกหนี้ตำมสัญญำเพื่อทำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวด เป็นอัตรำ
คงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของ
สัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
14. สัญญำเช่ำดำเนินงำน
รำยจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำ
เช่ำ ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรำยกำรดังกล่ำว
15. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำ
ประกัน รำยได้ค้ำงรับ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
หมุ น เวีย นอื่ น เจ้ ำ หนี้ก ำรค้ ำ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เงิ นกู้ ยื ม ระยะยำวและหนี้ สิ น ตำมสั ญญำเช่ ำ กำรเงิ น
นโยบำยกำรบัญชีเกณฑ์กำรรับรู้และวัดมูลค่ำสำหรับแต่ละรำยกำรได้มี
กำรเปิดเผยแยกตำมแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
16. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รำยจ่ำยเกี่ยวกับภำษีในรอบระยะเวลำบัญชีประกอบด้วย ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชี
16.1 ภำษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรในงวดนั้นทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
16.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น
โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษี
ทุกรำยกำรแต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีรวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ บริษั ทฯ จะ
ไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
17. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
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กำไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่งคำนวณโดยกำรหำร
ยอดกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสำมัญที่จำหน่ำยและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวด
ไม่มีกำรแสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ
18. ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้กำรประมำณกำร
และตั้งข้อสมมติฐำนบำงประกำร ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยใน
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภำยหลังอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้ อัน
อำจทำให้ต้องมีกำรปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญได้แก่ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดรำคำสินค้ำ ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินทรัพย์ กำรประมำณกำรในเรื่องต่ำง ๆ
ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว
19. ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะบันทึกประมำณกำรหนี้สิน เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำร
เกิดภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและ
จำนวนที่ต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกบริษัทฯ คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไป
ตำมประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำกแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
20. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังจำกกำรเลิกจ้ำง เพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนเป็นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทยมู ลค่ ำ ปัจจุบั นของหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนให้ถูก รับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน โดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม สมมติฐำนที่ใช้ในกำร
ประเมิ นค่ ำ ใช้ จ่ำ ยผลประโยชน์ข องพนัก งำนสุทธิประจำปี ได้รวมถึงอัตรำส่วนลด อัตรำกำรเพิ่ มขึ้นขอ ง
เงินเดือนพนักงำนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน กำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน กำร
เปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิในทุก
ปี บริษัท ฯ ได้มี กำรทบทวนอัตรำส่วนลดที่เหมำะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตรำดอกเบี้ยที่ควรนำมำใช้ในกำร
คำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กับพนักงำน ในกำรประเมิน
อัตรำส่วนลดที่เหมำะสมบริษัทฯ จะพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งจ่ำยในสกุลเงินที่
ได้รับประโยชน์ และจะบันทึกภำระหนี้สินในอดีตที่เกิดก่อนปี 2554 โดยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันที
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนีส้ ินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบันของ
ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้
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เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงที่ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้
มีสิทธิ์ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน อย่ำงไรก็ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
ฉบับใหม่ดังกล่ำว อยู่ระหว่ำงรอประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึก
ผลกระทบจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย
21. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคล ซึ่งมีอิทธิ พลอย่ำงเป็น
สำระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
22. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอกำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและ รำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทใช้หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้ประกอบกับกำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงิน
ปัจจุบันของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีกำรกำหนดช่วงอำยุลูกหนี้และ
สถำนภำพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอำยุหนี้ค้ำงชำระ
เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของเรือและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของเรื อและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำ
ของเรือ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ หำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้นในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
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หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
อนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็นต้น

23. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ย วกับกำรวัดมูลค่ำยุติธ รรม กรอบ
แนวคิดนี้รวมถึงผู้ประเมินมูลค่ำ ซึ่งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
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ค. ตารางแสดงรายการงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบสาหรับงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทในระยะเวลา 3 ปี
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 ละ 2560
งบการเงินรวม (บาท)
สิ นทรัพย์

2562

%

%

2561

%

2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห
้ มุนเวียนอื่น

30,359,204.60

1.85

30,302,977.38

1.75

1,530,968.15

0.09

4,033,259.14

0.25

4,714,784.61

0.27

5,374,125.29

0.30

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
พัสดุคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

0.00

-

0.00

-

0.00

51,412,655.63

3.12

60,643,146.10

3.50

65,623,442.63

3.66

85,805,119.37

5.22

95,660,908.09

5.52

72,528,536.07

4.05

21,225,156.05

1.29

23,592,522.60

1.36

23,854,261.48

1.33

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

0.00
1,805,612.78
1,312,893,500.66

0.11

15,435,096.20

79.79 1,592,939,720.39

0.00
0.90

-

0.00

15,545,021.40

0.87

91.83 1,679,727,155.84

93.57

1,083,047.25

0.07

885,679.33

0.05

71,306.13

0.00

ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย

221,240,135.61

13.43

3,530,667.72

0.20

848,254.00

0.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,413,154.24

0.09

2,377,961.58

0.14

2,327,246.43

0.13

94.48 1,722,373,245.28

95.95

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

1,559,660,606.59

94.78 1,638,761,647.82

1,645,465,725.96 100.00 1,734,422,555.91 100.00 1,794,901,781.35 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 ละ 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

2562

%

2561

%

%

2560

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น

125,279,553.12

7.61

79,357,749.22

4.58

53,851,233.08

3.00

235,461,583.09

14.31

240,792,505.54

13.88

217,642,656.98

12.13

110,170,645.35

6.70

47,495,085.20

2.74

42,331,320.74

2.36

212,701,167.51

12.93

258,949,404.00

14.93

359,292,065.84

20.02

69,789.63

0.00

71,635.85

0.00

134,756,853.39

8.19

112,159,693.16

6.47

106,309,035.93

5.92

23,395,128.35

1.42

23,413,634.32

1.35

23,413,545.49

1.30

841,834,720.44

51.16

762,239,707.29

43.95

802,839,858.06

44.73

486,067,403.00

29.54

582,286,722.03

33.57

533,755,341.55

29.74

119,895.32

0.01

180,880.06

0.01

10,553,900.00

0.64

11,357,430.00

0.65

11,438,315.00

0.64

15,291,989.88

0.93

15,912,391.87

0.92

21,263,140.63

1.18

512,033,188.20

31.12

609,737,423.96

35.15

566,456,797.18

31.56

79.10 1,369,296,655.24

76.29

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

0.00

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

-

0.00

ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

1,353,867,908.64
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 ละ 2560
งบการเงินรวม (บาท)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ (ต่อ)

2562

%

2561

%

2560

%

ส่ วนของผูถ้ ื อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 214,350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

643,050,000.00

39.08

643,050,000.00

37.08

643,050,000.00

35.83

หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

7,650,000.00

0.46

7,650,000.00

0.44

7,650,000.00

0.43

650,700,000.00

39.54

650,700,000.00

37.52

650,700,000.00

36.26

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

414,735,213.00

25.20

414,735,213.00

23.92

414,735,213.00

23.10

หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

7,650,000.00

0.46

7,650,000.00

0.44

7,650,000.00

0.43

82,192,606.50

5.00

82,192,606.50

4.74

82,192,606.50

4.58

25,800,000.00

1.57

25,800,000.00

1.49

25,800,000.00

1.44

ยังไม่ได้จัดสรร

(207,625,537.85) (12.62) (159,101,426.04)

(9.17)

(98,145,562.47)

(5.47)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้

(187,238,791.48) (11.38) (175,065,590.37) (10.09) (172,963,521.89)

(9.64)

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

135,513,490.17

8.23

196,210,803.09

11.33

259,268,735.14

14.44

ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

156,084,327.15

9.49

166,234,621.57

9.57

166,336,390.97

9.27

291,597,817.32

17.72

362,445,424.66

20.90

425,605,126.11

23.71

รวมทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

รวมส่ วนของผูถ้ ื อหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

1,645,465,725.96 100.00 1,734,422,555.91 100.00 1,794,901,781.35 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2562

%

2561

%

2560

%

รายได้
รายได้จากการให้บริการ

223,174,293.73

63.61 277,260,385.46

รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ

11,112,639.99

3.17

รายได้จากการเคลมประกัน

89,560,247.95

25.53

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

26,994,684.17

90.38 295,529,426.43

14,616,761.38

4.76

-

1,424,015.54

0.46

7.69

13,484,272.98

4.40

17,057,644.15
-

87.75
5.07
-

24,173,787.41

7.18

100.00 336,760,857.99

100.00

รวมรายได้

350,841,865.84

100.00 306,785,435.36

ต้นทุนการให้บริการ

(276,108,060.77)

(78.70) (270,738,219.91) (88.25) (331,363,812.27) (98.40)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(50,249,223.60)

(14.32) (50,939,193.22) (16.60) (136,870,840.98) (40.64)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(24,920,986.86)

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

(7.10)

-

-

(34,162,621.37) (10.14)

(351,278,271.23) (100.12) (321,677,413.13) (104.85) (502,397,274.62) (149.18)
(436,405.39)

(0.12) (14,891,977.77)

(4.85) (165,636,416.63) (49.18)
0.98

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,232,009.55

0.64

3,002,563.74

กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

1,795,604.16

0.52

(11,889,414.03)

3,394,131.29

1.01

(3.87) (162,242,285.34) (48.17)

ต้นทุนทางการเงิน

(48,650,254.32)

(13.87) (47,996,702.12) (15.65) (42,554,007.85) (12.64)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(46,854,650.16)

(13.35) (59,886,116.15) (19.52) (204,796,293.19) (60.81)

ภาษีเ งินได้
ขาดทุนสาหรับปี

(46,854,650.16)

-

-

-

-

(13.35) (59,886,116.15) (19.52) (204,796,293.19) (60.81)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถู กจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
เป็นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

(23,992,957.18)

(3,273,585.30)

(50,706,515.87)

รายการที่จะไม่ถู กจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

-

-

833,491.71

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

(23,992,957.18)

(3,273,585.30)

(49,873,024.16)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(70,847,607.34)

(63,159,701.45)

(254,669,317.35)
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560
งบการเงินรวม (บาท)
2561

2561

2560

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่

(48,524,111.81)

(60,955,863.57)

(209,383,548.15)

1,669,461.65

1,069,747.42

4,587,254.96

ขาดทุนสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(46,854,650.16)

(59,886,116.15)

(204,796,293.19)

ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่

(60,697,312.92)

(63,057,932.05)

(243,443,773.36)

ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

(10,150,294.42)

(101,769.40)

(11,225,543.99)

(70,847,607.34)

(63,159,701.45)

(254,669,317.35)

(0.4465)

(1.5201)

ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่อหุน้

ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐานส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่ 21

(0.3565)
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเ งินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุ ทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
โปรแกรมตัดจาหน่าย
(กาไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ตัดบัญชี
ทรัพย์สนิ ตัดบัญชี
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธสี ว่ นได้เ สีย
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เ กิดขึ้นจริง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เ กิดขึ้น(เงินฝาก)
รายได้จากการเคลมประกัน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้า
พัสดุคงเหลือ
ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้ น) ลดลง
หนีส้ ิ นจากการดาเนินงาน เพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า
จ่ายชาระประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจาการยกเลิกสัญญา
หนีส้ ิ นจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเ งินได้
รับเงินภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

%

(46,854,650.16) 453.64

งบการเงินรวม (บาท)
2561
%
(59,886,116.15)

96,274,713.75 (932.13) 100,616,661.05
25,560,755.22 (247.48) 19,065,243.86
21,184.30
(0.21)
60,366.70
(10,109.89)
0.10
(189,119.45)
7,647.48
-

2560

%

(73.43) (204,796,293.19) 1,153.86

123.37 121,975,712.95
23.38
20,093,621.63
0.07
218,012.49
(0.23) 47,607,386.64
0.01
9.00
30,426,146.83

(687.24)
(113.21)
(1.23)
(268.23)
(171.43)

4,249,306.50 (41.14)
(7,743,843.92) 74.98
66.85
(14,584,598.94) 141.21

1,300,617.74
(6,176,323.79)

1.59
(7.57)

1,697,259.29
-

(9.56)

(2,232,009.55) 21.61
19,213,211.28 (186.02)
(143,980.41)
1.39
(89,560,247.94) 867.12
48,650,254.32 (471.03)
(76,483.83)
0.74
(671,825.48)
6.50

(3,976,970.12)
1,011,296.25

(4.88)
1.24

(3,490,598.21)
(5,948,741.14)

19.67
33.52

47,996,702.12
(73,344.26)
(250,884.09)

58.85
(0.09)
(0.31)

42,554,007.85
(1,485.63)
(263,727.91)

(239.76)
0.01
1.49

32,091,742.10 (310.72)

99,505,777.34

122.00

50,071,310.60

(282.11)

(5.74)
(10.01)
0.30
(15.45)

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)

(13,792,080.17) 133.53

24,712,335.80

30.30

(32,919,098.81)

185.47

12.12
(1,023,000.00)
(138.16)
7.49
23,689,335.80
(318.67) 128,725,996.85
420.45 (47,018,384.41)
1.30
(152,106.68)
(3.08)
100.00
81,555,505.76

(1.25)
29.05
157.84
(57.65)
(0.19)
100.00

(995,000.00)
(33,914,098.81)
25,300,546.68
(42,949,816.44)
(369,552.19)
270,081.87
(17,748,740.08)

5.61
191.08
(142.56)
242.00
2.08
(1.52)
100.00

592,918.65
1,034,075.72
(30,894.60)
1,596,099.77

(1,252,000.00)
14,270,059.64
(774,020.53)
32,913,821.34
(43,425,714.99)
(134,693.99)
318,079.79
(10,328,507.85)
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเคลมทรัพย์สนิ
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สนิ ไม่มตี ัวตน
ดอกเบี้ยรับ
รับเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
รับเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าทางการเงิน
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

%

งบการเงินรวม (บาท)
2561
%

2560

%

(5,065,215.00)
20,260,860.00
30,374,419.45
511,401.87
(37,134,482.14)
(223,475.07)
75,842.10
3,661,717.20
12,461,068.41

(40.65)
162.59
243.75
4.10
(298.00)
(1.79)
0.61
29.39
100.00

186,915.88
(43,523,167.14)
(434,268.62)
73,719.79
3,256,500.00
(40,440,300.09)

(0.46)
107.62
1.07
(0.18)
(8.05)
100.00

41,512,273.36
(2,844,349.20)
(13,533.55)
1,434.83
3,256,500.00
41,912,325.44

99.06
(6.80)
(0.03)
7.77
100.00

56,348,465.25
38,909,000.00

125.10
86.38

25,636,005.15
22,006,000.00

(279.14)
(239.61)

(28,575,135.52)
5,759,760.00

35.46
(7.16)

(16,094,000.00)
10,795,000.00
(44,852,224.79)
(63,000.00)
-

(35.73)
23.97
(99.58)
(0.14)
-

(16,126,000.00)

175.59

(12,774,760.00)

15.85

(40,672,979.00)
(27,000.00)
-

442.87
0.29
-

(45,870,090.74)
868,516.14
-

56.93
(1.08)
-

45,043,240.46 100.00
(47,263,554.20)
(87,753.19)
30,302,977.38
143,980.41
30,359,204.60

(9,183,973.85)
(3,116,955.46)
28,814,276.36
1,530,968.15
(42,267.13)
30,302,977.38

100.00

(80,591,710.12)
45,995,739.02
(10,432,385.74)
11,962,501.98
851.91
1,530,968.15

100.00
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สิ นทรัพย์

2562

%

2561

%

2560

%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30,358,794.81

2.64

30,299,449.11

2.55

861,029.96

0.07

5,525,147.59

0.48

8,262,731.85

0.70

7,709,568.74

0.64

-

2,510,108.85

0.21

64,513.73

32,328,094.05

2.81

40,683,449.68

3.43

46,432,698.52

3.83

68,229,986.82

5.93

81,755,739.49

6.89

55,067,810.95

4.54

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

5,892,076.82

0.51

6,340,675.02

0.53

6,385,831.85

0.53

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

110,760,831.50

9.64

119,193,700.01

10.04

120,042,570.08

9.90

1,805,612.78

0.16

15,435,096.20

1.30

15,545,021.40

1.28

738,508,289.50

64.31

957,682,925.16

80.67 1,012,017,921.07

83.48

859,521.37

0.07

885,678.36

0.07

57,823.62

-

ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย

221,218,888.50

19.26

3,507,802.94

0.30

848,254.00

0.07

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,413,153.64

0.12

2,377,894.73

0.20

2,327,246.43

0.20

93.11 1,157,224,668.45

95.46

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
พัสดุคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

17,950.37

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

1,080,458,374.11

94.07 1,105,423,772.42

1,148,688,360.93 100.00 1,187,179,511.91 100.00 1,212,292,479.40 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

2562

%

%

115,290,813.86

10.04

69,430,415.33

5.85

43,918,405.24

3.62

232,283,463.06

20.22

236,082,248.66

19.89

211,930,950.73

17.48

67,021,658.43

5.83

11,151,309.20

0.94

9,650,420.74

0.80

2,286,555.51

0.20

-

61,895,875.84

5.11

69,789.63

0.01

71,635.85

0.01

127,821,433.39

11.13

112,159,693.16

9.45

106,309,035.93

8.77

23,395,128.35

2.04

23,413,634.32

1.97

23,413,545.49

1.93

568,168,842.23

49.47

452,308,936.52

38.11

457,118,233.97

37.71

486,067,403.00

42.30

582,286,722.03

49.05

533,755,341.55

44.03

119,895.32

0.01

180,880.06

0.02

10,553,900.00

0.92

11,357,430.00

0.96

11,438,315.00

0.94

15,291,989.88

1.33

15,912,391.87

1.34

21,263,140.63

1.75

512,033,188.20

44.56

609,737,423.96

51.37

566,456,797.18

46.72

89.48 1,023,575,031.15

84.43

2561

%

2560

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน

-

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษัทอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน

-

-

ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

1,080,202,030.43
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94.03 1,062,046,360.48

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562

%

2561

%

หุน้ สามัญ 214,350,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

414,735,213.00

36.11

643,050,000.00

54.17

643,050,000.00

53.04

หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

7,650,000.00

0.67

7,650,000.00

0.64

7,650,000.00

0.63

422,385,213.00

36.78

650,700,000.00

54.81

650,700,000.00

53.67

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

414,735,213.00

36.11

414,735,213.00

34.93

414,735,213.00

34.21

หุน้ บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 3 บาท

7,650,000.00

0.67

7,650,000.00

0.64

7,650,000.00

0.63

82,192,606.50

7.16

82,192,606.50

6.92

82,192,606.50

6.78

25,800,000.00

2.25

25,800,000.00

2.17

25,800,000.00

2.13

หนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ (ต่อ)

%

2560

ส่ วนของผูถ้ ื อหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

รวมทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

(280,975,513.54) (24.46) (231,437,493.23) (19.50) (169,460,866.43) (13.98)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้

(180,915,975.46) (15.76) (173,807,174.84) (14.64) (172,199,504.82) (14.20)

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

68,486,330.50

ส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ื อหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผูถ้ ื อหุน้

5.97

68,486,330.50

125,133,151.43

10.52

5.97

125,133,151.43

188,717,448.25

15.57

10.52

188,717,448.25

15.57

1,148,688,360.93 100.00 1,187,179,511.91 100.00 1,212,292,479.40 100.00
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562

%

2561

%

2560

%

รายได้
รายได้จากการให้บริการ

134,219,933.33

49.93 190,126,080.27

รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ

15,073,688.42

5.61

รายได้จากการเคลมประกัน

89,560,247.95

33.32

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

29,950,298.78

83.91 195,155,524.44

18,711,249.41

8.26

-

1,480,817.44

0.65

11.14

16,277,621.50

7.18

21,391,953.39
-

80.07
8.78
-

27,150,782.04

11.15
100.00

รวมรายได้

268,804,168.48

100.00 226,595,768.62

100.00 243,698,259.87

ต้นทุนการให้บริการ

(212,228,912.55)

(78.95) (208,403,434.85)

(91.97) (262,683,506.87) (107.79)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(49,678,398.59)

(18.48) (50,013,564.57)

(22.07) (135,907,727.17)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(23,381,867.76)

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

(8.70)

-

-

(32,152,944.05)

(55.77)
(13.19)

(285,289,178.90) (106.13) (258,416,999.42) (114.04) (430,744,178.09) (176.75)
(16,485,010.42)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

(6.13) (31,821,230.80)
-

-

(14.04) (187,045,918.22)
-

-

(76.75)
-

(16,485,010.42)

(6.13) (31,821,230.80)

(14.04) (187,045,918.22)

(76.75)

ต้นทุนทางการเงิน

(33,053,009.89)

(12.30) (30,155,396.00)

(13.31) (27,506,272.89)

(11.29)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(49,538,020.31)

(18.43) (61,976,626.80)

(27.35) (214,552,191.11)

(88.04)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

ภาษีเ งินได้
ขาดทุนสาหรับปี

(49,538,020.31)

-

-

(18.43) (61,976,626.80)

(27.35) (214,552,191.11)

(1,607,670.02)

(28,340,437.41)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถู กจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
เป็นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

(7,108,800.62)

รายการที่จะไม่ถู กจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

-

-

833,491.71

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

(7,108,800.62)

(1,607,670.02)

(27,506,945.70)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(56,646,820.93)

(63,584,296.82)

(242,059,136.81)
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(88.04)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 , 2561 และ 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562

2561

2560

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่

(49,538,020.31)

ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม

-

(61,976,626.80)
-

(214,552,191.11)
-

ขาดทุนสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

(49,538,020.31)

(61,976,626.80)

(214,552,191.11)

ส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่

(56,646,820.93)

(63,584,296.82)

(242,059,136.81)

ส่วนที่เ ป็นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(56,646,820.93)

-

-

(63,584,296.82)

(242,059,136.81)

(0.4538)

(1.5575)

ขาดทุนต่อหุน้
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐานส่วนที่เ ป็นของบริษัทใหญ่ 21

(0.3639)
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บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเ งินได้
(49,538,020.31)
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุ ทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
71,500,548.03
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
22,117,158.79
โปรแกรมตัดจาหน่าย
20,187.91
(กาไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
(10,109.89)
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
4,249,306.50
หนีส้ นิ ตัดบัญชี
(7,743,843.92)
ทรัพย์สนิ ตัดบัญชี
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
(14,584,598.94)
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ตามวิธสี ว่ นได้เ สีย
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เ กิดขึ้นจริง 19,288,669.65
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เ กิดขึ้น(เงินฝาก)
(455,851.88)
รายได้จากการเคลมประกัน
(89,560,247.94)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
33,053,009.89
ดอกเบี้ยรับ
(76,394.44)
เงินปันผลรับ
(3,627,529.48)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
(15,367,716.03)
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้ น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้า
2,575,021.17
พัสดุคงเหลือ
158,940.88
ลูกหนีเ้ งินชดใช้ค่าเสียหาย
(30,894.60)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน(เพิ่มขึ้ น) ลดลง
2,703,067.45
หนีส้ ิ นจากการดาเนินงาน เพิ่มขึ้ น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้า
(12,335,645.83)
จ่ายชาระประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
(1,252,000.00)
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
14,270,059.64
หนีส้ ิ นจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)
682,413.81
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
(11,982,234.77)
จ่ายดอกเบี้ย
(27,828,580.67)
จ่ายภาษีเ งินได้
(134,693.39)
รับเงินภาษีเ งินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
318,079.79
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
(39,627,429.04)
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%

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
%

2560

%

125.01

(61,976,626.80) (116.88) (214,552,191.11) 1,301.05

(180.43)
(55.81)
(0.05)
0.03
-

75,107,331.81
16,702,724.85
47,039.25
(189,119.44)
7,647.48
-

141.64
31.50
0.09
(0.36)
0.01
-

94,957,694.82
14,091,467.58
78,580.31
47,607,386.64
9.00
30,426,146.83

(575.82)
(85.45)
(0.48)
(288.69)
(184.50)

(10.72)
19.54
36.80

1,300,617.74
(6,176,323.79)

2.45
(11.65)

1,697,259.29
-

(10.29)

(48.68)
1.15
226.01
(83.42)
0.19
9.15

998,661.79

1.88

23,820,769.18

(144.45)

30,155,396.00
(73,231.18)
(3,346,095.19)

56.87
(0.14)
(6.31)

27,506,272.89 (166.80)
(380.64)
(3,241,827.52) 19.66

38.77

52,558,022.52

99.10

22,391,187.27

(6.50)
(0.40)
0.08
(6.82)

1,548,779.45
6,102,735.51
(2,646,028.96)
101,706.21
5,107,192.21

2.92
11.51
(4.99)
0.19
9.63

17,026,380.00 (103.25)
9,433,177.74
(57.20)
(1,010,576.09)
6.13
25,448,981.65 (154.32)

31.13

24,579,307.03

46.35

(31,168,393.07)

189.01

(1.93)
(995,000.00)
44.42 (32,163,393.07)
153.17 15,676,775.85
(52.88) (32,068,044.84)
(0.29)
(369,541.54)
270,081.87
100.00 (16,490,728.66)

6.03
195.04
(95.06)
194.46
2.24
(1.64)
100.00

-

3.16
(36.01) (1,023,000.00)
(1.72) 23,556,307.03
30.24 81,221,521.76
70.22 (28,043,136.13)
0.34
(152,105.70)
(0.80)
100.00 53,026,279.93

-

(135.77)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ,2561 และ 2560

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(5,065,215.00)
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
20,260,860.00
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เ กี่ยวข้องกัน (11,958,777.91)
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เ กี่ยวข้องกั14,490,577.91
น
เงินสดรับจากการเคลมทรัพย์สนิ
30,374,419.45
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
511,401.87
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
(25,270,043.56)
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สนิ ไม่มตี ัวตน
ดอกเบี้ยรับ
75,752.30
รับเงินปันผล
3,661,717.20
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
27,080,692.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
56,287,059.88
รับเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน 31,937,000.00
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลและกิจการ
ที่เ กี่ยวข้องกัน
(16,094,000.00)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(8,014,478.77)
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าทางการเงิน
(63,000.00)
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน
จ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

%

(18.70)
74.82
(44.16) (22,538,755.42)
53.51 20,053,755.42
112.15
1.89
186,915.88
(93.31) (43,253,059.20)
(434,268.62)
0.28
73,606.13
13.52
3,256,500.00
100.00 (42,655,305.81)

87.88
49.86

25,641,565.10
22,006,000.00

(25.13) (16,126,000.00)
(12.51) (7,825,779.00)
(0.10)
(27,000.00)
-

64,052,581.11 100.00
(51,902,350.51)
(396,506.18)
30,299,449.11
455,851.88
30,358,794.81
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2561
%

23,668,786.10
(4,559,073.94)
29,480,686.28
861,029.96
(42,267.13)
30,299,449.11

-

2560

%
-

-

52.84
(47.01)

(248,300.00)
183,300.00

(0.59)
0.44

(0.44)
101.39
1.02
(0.17)
(7.63)
100.00

41,512,273.36
(2,777,401.27)
(13,533.55)
370.06
3,256,500.00
41,913,208.60

99.04
(6.63)
(0.03)
7.77
100.00

108.33
92.97

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

71.86
(14.49)

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

32.12
12.69
(2.18)
-

100.00

(39,769,011.09)
15,036,098.83
689,567.68
170,610.37
851.91
861,029.96

100.00
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ค. อัตราส่วนทางการเงิน
กลุม
่ อุต สาหกรรมและบริการ

งบการเงินรวม

2562

2561

งบการเงินเฉพาะ

2560

2562

2561

2560

1. อั ตราส่ วนสภาพคล่ อ ง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.10

0.13

0.09

0.12

0.18

0.12

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.04

0.05

0.01

0.06

0.09

0.02

ระยะเวลาเก็บหนี้เ ฉลีย่

(วัน)

7.06

6.55

6.08

18.49

15.12

29.95

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

(เท่า)

1.16

1.18

1.43

0.91

0.93

1.16

ระยะเวลาชาระหนี้

(วัน)

310.34

305.08

251.75

395.60

387.10

310.34

2. อั ตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้ นต้น

(%)

(23.72)

2.35

(12.22)

(58.12)

(9.61)

(34.60)

อัตรากาไรสุทธิ

(%)

(13.35)

(19.52)

(60.81)

(18.43)

(27.35)

(88.04)

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น

(%)

(29.26)

(26.77)

(54.96)

(51.17)

(39.49)

(69.27)

3. อั ตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

(%)

(2.77)

(3.39)

(10.14)

(4.24)

(5.17)

(15.38)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ถาวร

(เท่า)

3.40

2.49

(4.38)

2.59

1.33

(10.18)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.21

0.17

0.17

0.23

0.19

0.17

15.77

8.49

5.42

4. อั ตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ( FINANCIAL POLICY RATIO )
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น

(เท่า)

4.64

3.79

3.22

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

(เท่า)

(0.01)

(0.31)

(3.89)

(0.50)

(1.06)

(6.80)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

(เท่า)

0.00

(0.11)

(1.37)

(0.12)

(0.54)

(3.52)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash(เท่
Basis)
า)

0.24

1.36

0.29

(0.07)

2.01

0.30

อัตราการจ่ายเงินปันผล

(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทีต่ ราไว้ตอ่ หุ้น

บาท

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น

บาท

0.96

1.39

1.84

0.49

0.89

1.34

กาไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น

บาท

(0.36)

(0.45)

(1.52)

(0.36)

(0.45)

(1.56)

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5. ข้อ มูล ต่อ หุ้น (PER SHARE)

86

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ในปี 2562 จำกกำรที่กลุ่มบริษั ทฯ มีเรือหยุดวิ่งหนึ่งลำตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งเริ่มออกให้บริก ำรในเดือน
พฤศจิกำยน และมีเรือประสบอุบัติเหตุหนึ่งลำ ทำให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรเดินเรือจำนวน 223.17 ล้ำนบำท
ลดลงจำก 277.26 ล้ำนบำท ในปี 2561
กลุ่มบริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ 46.85 ล้ำนบำท โดยรวมผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
อยู่ จำนวน 24.92 ล้ำ นบำท และมี ร ำยได้จำกกำรเคลมประกั น 89.56 ล้ำนบำท ทำให้มีผลขำดทุนจำกกำร
ดำเนินงำน 111.49 ล้ำนบำท

The Group of Companies - Operating
Result
400.00

Million Baht

300.00

295.53

277.26

223.17

200.00

Sales

100.00

(59.89)

(100.00)

2560

(204.80)

2561

(61.31)

(200.00)
(300.00)

Net Profit (Loss)

(46.85)
2562

Net Profit (Loss) from
Operation

(111.49)

(92.60)

ในปี 2560-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรเดินเรือและผลกำไรดังนี้
( หน่วย : ล้ำนบำท )
ปี
2560
2561
2562
รำยได้จำกกำรเดินเรือ
295.53
277.26
223.17
ผลกำไร (ขำดทุน ) สุทธิ
(204.80)
(59.89)
(46.85)
ผลกำไร (ขำดทุน)สุทธิจำกกำรดำเนินงำน (92.60)
(61.31)
(111.49)
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The Group of Companies - EPS : ROE Ratio
(10.00)

2560
(1.52)

2561
(0.45)

2562
(0.36)

Baht

(20.00)
(30.00)

(26.77)

(40.00)

(29.26)

(50.00)
(60.00)

EPS (Baht)

(54.96)

ROE ( % )

ในปี 2560-2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีสัดส่วนกำไรต่อหุ้น ( EPS ) และอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้
ถือหุ้น( ROE ) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ดังนี้
ปี
2560
2561
2562
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น ( บำท )
(1.5201) (0.4465) (0.3565)
อัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )
(54.96) (26.77) (29.26)
ในช่วงเวลำดังกล่ำว สัดส่วนในงบกำไรขำดทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ในส่วนของรำยได้
จำกกำรให้บริกำรเรือ โดยเฉพำะรำยได้จำกกำรให้บริกำรเรือแบบจ้ำงเหมำเป็นระยะเวลำที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปตำมภำวะเศรษฐกิจและตลำดเดินเรือโลก
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The Group Financial Operating
Performance
600

502

500

Million Baht

400

337

307

351

322

351

300

Total revenues

200

Total expense

100

Net Profit (Loss)

(100)
(200)

2560

2561

(60)

2562

(47)

(205)

(300)

ในกำรวิเครำะห์แนวรำบ (Horizontal Analysis)
โดยคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร รำยได้จำกกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยรวม กำไร(ขำดทุน)
สำหรับปี ดังนี้
เปรียบเทียบอัตรำเพิ่มขึ้น (ลดลง) เทียบกับปีก่อน โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัท มียอดรำยได้รวม 350.84
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 14.36 % จำก 306.79 ล้ำนบำท ในปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยรวม 351.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9.20 %
จำก 321.68 ล้ำนบำท ในปี 2561 จึงทำให้กำไร(ขำดทุน) สำหรับปี 2562 มีผลขำดทุนสุทธิ 46.85 ล้ำนบำท
ลดลง 21.76 % จำกผลขำดทุนสุทธิ 59.89 ล้ำนบำท ในปี 2561 เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำก
กำรเคลมประกัน 89.56 ล้ำนบำท จำกเรือเกิดอุบัติเหตุ 1 ลำ (เรือจุฑำพุทธชำด)
ในกำรวิเครำะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)
โดยคำนวณ สัดส่วนของรำยกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ต้นทุนกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรชำระ
ดอกเบี้ย กำไร(ขำดทุน) สำหรับปี เปรียบเทียบกับยอดรำยได้รวมของแต่ละปี สัดส่วนมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีนัยสำคัญ ในปีปัจจุบัน
2560
2561
2562
%
%
%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
40.64
16.60
14.32
ต้นทุนกำรให้บริกำร
98.40
88.25
78.70
ต้นทุนทำงกำรเงิน
12.64
15.65
13.87
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
(60.81)
(20.59)
(13.36)
รำยได้รวม
100
100
100
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ในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 50.25 ล้ำนบำท ลดลง 6.94 ล้ำนบำท คิดเป็น 11.98 % ใน
ส่วนต้นทุนกำรให้บริกำร จำนวน 276.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5.37 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.98 % และต้นทุนทำงกำร
เงิน จำนวน 48.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.65 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.36 % เนื่องจำกมีกำรปรับตัวของอัตรำดอกเบี้ย
The Group Profits & Expenses Analysis
100
80

Million Baht

60
40

Sales & Admin Expenses

20

Operating Expenses
Interest Payment

0
2560

-20

2561

Net Profit

2562

-40
-60
-80

สำหรับผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ในช่วงปี 2560-2562 กลุม่ บริษัทฯ มี
รำยได้จำกกำรเดินเรือรับจ้ำงขนส่งเป็นระยะเวลำ และรำยได้จำกงำนรับจ้ำงบริหำรจัดกำรเรือ ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560 2561 2562
296 277 223
17
15
11

ปี
ส่วนงำนเดินเรือรับจ้ำงขนส่งเป็นระยะเวลำ (Time Charter)
ส่วนงำนรับจ้ำงบริหำรจัดกำรเรือ (Ship Management)

The Group Income Structure
296

277

300

223

Million Baht

250
200
150
100
50

17

15

11

0
2560

2561
Charter

90

Ship Management

2562
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ฐานะการเงิน
The Group of Companies -Financial Status

Million Baht

2000
1500
1000
500
0
2560

2561

Assets

Liabilities

2562
Equity

ภำพรวมฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี
2560
2561
2562
สินทรัพย์รวม
1,794.90 1,734.42 1,645.47
หนี้สินรวม
1,369.30 1,371.98 1,353.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น
425.61
362.45
291.60

D/E Ratio
5
4.64

Times

4
3

3.79
3.22
D/E Ratio

2
1
2560

2561

2562

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีอัตรำส่วนดังนี้
ปี
2560
2561
2562
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
3.22
3.79
4.64
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จำกอัตรำส่วนที่เพิ่มขึ้น แสดงว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีควำมสำมำรถชำระหนี้ได้น้อยลง เมื่อเทียบกับปีก่อน
สินทรัพย์
สัดส่วนของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เกือบไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วงปี 2560-2562 มีสัดส่วน
สินทรัพย์หมุนเวียน : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ดังนี้
ปี
สินทรัพย์หมุนเวียน
:
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2560
4.05 %
:
95.95 %
2561
5.52 %
:
94.48 %
2562
5.22%
:
94.78 %
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งสำมำรถบริหำรโครงสร้ำงสินทรัพย์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

Proportion Assets 2562

Current Assets
(Con) ฿85.80
Mill.
5.22%

Non Current
Asset (Con)
฿1,559.66 Mill
94.78%

นอกจำกนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560-2562 มีจำนวนดังนี้
โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่
(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี
2560
2561
เงินสดหรือเทียบเท่ำ
1.53
30.30
ลูกหนี้กำรค้ำ
5.37
4.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
65.62
60.64
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
72.53
95.65
สัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
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Current Assets Components
65.62

70.00

60.64
51.41

Million Baht

60.00
50.00
40.00

30.36

30.30

30.00
20.00
10.00

1.53

5.37

4.03

4.72

0.00
2560

2561

Cash & Equivalent

ปี
2560
2561
2562

2562

Net A/R

Other

เงินสดหรือเทียบเท่ำ : ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ : สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
2.11 %
31.68 %
35.38%

:
:
:

7.41 %
4.93 %
4.70%

:
:
:

90.48 %
63.39 %
59.92%

Current Assets Components 2562

Current Asset
(Cash &
Equivalent)
฿30.36 Mill.
35.38%

Other Current
Assets ฿51.41
Mill.
59.92%

Current Asset
(Net AR) ฿4.03
Mill
4.70%
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คุณภาพของสินทรัพย์
การด้วยค่าของสินทรัพย์
สำหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สอบทำนกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ หำกคำดว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน
ต่ำกว่ำ มู ล ค่ ำ ตำมบั ญชี ข องสินทรัพ ย์ นั้น และใช้ดุล ยพิ นิจที่เกี่ ย วข้องกั บกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ สินทรัพย์นั้น
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้ประกอบกับกำรประเมิน
สถำนภำพทำงกำรเงินปัจจุบันของลูกหนี้ เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย
มีกำรกำหนดช่วงอำยุลูกหนี้และสถำนภำพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ ในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ที่มีอำยุหนี้ค้ำงชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำ
ดูรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 7 ลูกหนี้กำรค้ำ
สภาพคล่อง
ในภำพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทำงทั้งบวกและลบ และโครงสร้ำงของกระแสเงิน
สดจำกกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ ค่อนข้ำงจะแตกต่ำงกัน
หน่วย : ล้ำนบำท
ปี
2560
2561
2562
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
(17.75)
81.55
(10.33)
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
41.91
(40.44)
12.46
ธุรกิจมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
(80.59)
(9.18)
45.04
ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ
(10,43)
28,81
(0.09)
สำหรับอัตรำส่วนสภำพคล่องที่สำคัญ ในช่วงปี 2560-2562 ธุรกิจมีอัตรำส่วนสภำพคล่อง
(Current Ratio) ดังนี้
ปี
2560
2561 2562
อัตรำส่วนสภำพคล่อง ( เท่ำ )
0.09
0.13
0.10
ธุรกิจมีอัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดับประมำณ 0.09 – 0.13 เท่ำ ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ คือยังมีสัดส่วนที่น้อยในสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้ชำระหนี้สินระยะ
สั้นได้
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การลงทุน
ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ไทยเดน มำรีไทม์ จำกั ด เป็นสัดส่วนกำรลงทุน
ร้อยละ 51 ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ( บริษัท ไทยเดน มำรีไทม์ จำกัด ) โดยบริษัทย่อย จัดซื้อเรือ
1 ลำ รับมอบเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2555
ชื่อเรือ
ประเภทเรือ
ขนาดเรือ
ปีที่สร้าง
M.V. FREDENSBORG อเนกประสงค์ 12,580 เดทเวทตัน
พ.ศ. 2554
เรือลำดังกล่ำวมีมูลค่ำรวมประมำณ 25.04 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำเงินไทยประมำณ
781.17 ล้ำนบำท
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ คือ กำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรตลำด โดยเพิ่มรำยได้ด้ำนเดินเรือ
จ้ำงเหมำเป็นระยะเวลำ (Time Charter)
ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยรำยนี้ คือ ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรเรือ
ในอัตรำวันละ 347 เหรียญสหรัฐ และในกรณีที่บริษัทย่อยมีกำไรเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำก
กำรดำเนินงำน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคล
แหล่งเงินทุนที่ใช้คือ บริษัทย่อย (บริษัท ไทยเดนมำรีไทม์ จำกัด) ได้เงินกู้จำกธนำคำรเพื่อกำร
ส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 17.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ระยะเวลำกู้ 5 ปี ชำระคืน
รำยเดือนจำนวน 60 งวด และในปัจจุบัน ณ 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้จำกธนำคำรเพื่ อกำรส่งออก
และนำเข้ำแห่งประเทศไทยคงเหลือ 8.41 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ชำระคืนรำยเดือน 66 งวด
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
นอกจำกปัจจัยภำวะเศรษฐกิจและตลำดเดินเรือโลกแล้วมีปัจจัยภำยในที่จะส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินในเชิงบวก กล่ำวคือกำรดำเนินธุรกิจบริหำรกองเรือเพิ่ม กำรซื้อเรือเพิ่ม เพื่อมำเสริมกองเรือ
จุฑำนำวี จะทำให้ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดีขึ้น และมีควำมมั่นคงในอนำคต
รำยกำรพิเศษ หรือรำยกำรที่มิได้เกิดจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติและมีผลต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงมีสำระสำคัญ
- ไม่มี –
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินล่ำสุดและผลกระทบที่อำจมีต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
- ไม่มี -
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้
1. แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
รำยชื่อ
เลขที่รับใบอนุญำต
1. นำยจุมพฏ
ไพรรัตนำกร
7645
2. นำงสุวิมล
กฤตยำเกียรณ์
2982
3. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
5599

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
2 ปี (2562 - 2561)
5 ปี (2556 - 2560)
-

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรำยเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และบริษัท
ย่อย ( บริษัท ไทยเดนมำรีไทม์ จำกัด ) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วน
ได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วม สังกัดสำนักงำนเดียวกัน
2. กำหนดค่ำตอบแทน
2.1 กำหนดค่ำสอบบัญชี ( Audit Service ) เป็นจำนวนเงิน 1,065,000 บำท สำหรับค่ำสอบบัญชี
ของงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ ประจำปี 2562
2.2 ค่ำบริกำรอื่น ( Non Audit Service ) ปี 2562 - บำท ( ปี 2561 – บำท )

96

แบบ 56-1 ประจําปี 2562

แบบ 56-1 ประจําปี 2562

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
1. คณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
สัด
ความสัมพันธ์
จ
านวน
ส่
ว
น
ทางครอบครั
ว
ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
หุ้นที่ถือ
%
ระหว่างผู้บริหาร
1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ

95 ปี

1,803,176 1.281 บิดาของ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
กรรมการ

70 ปี

-

แต่งตั้งวันที่ 13 พฤษภาคม 2524

2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537

-

ไม่มี

เอกสารแนบ 1
ประวัตกิ ารทางาน

-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร. 2559-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจ้าของเรือไทย
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
รุ่นที่ 14
2524-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2518-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาโณ จากัด
2509-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด์ พี จากัด
2534-2540 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์
2562- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
( Diplom-Volkswirt )
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซาร์ เยอรมนี;
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-Hubert H. Humphrey Fellow,
บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
Boston University & American
2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
University , U.S.A.;
2543-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จากัด (มหาชน)
รุ่น 4313
(บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จากัด (มหาชน))
2554-2557 รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553-2557 กรรมการนโยบาย/ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2552-2553 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
2550-2557 ที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547-2552 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
2542-2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
2537-2547 กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2537-2547 รองผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2520-2537 เศรษฐกรผู้ช่วย-ผู้อานวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัตกิ ารอบรม
-Director Accreditation Program
( DAP) (2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

จานวน
หุ้นที่ถือ

สัด
ส่วน
%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง

อายุ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

73 ปี

-

-

ไม่มี

-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2548-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
2542-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน บริหารเครือข่ายสาขา
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

65ปี

-

-

ไม่มี

2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานักกฎหมายประมวลชัย จากัด

77 ปี

-

-ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
ASIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

แต่งตั้งวันที่ 13 มกราคม 2543

4. นายประมวล จันทร์ชีวะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

5.นายโกวิท กุวานนท์
กรรมการอิสระ
แต่งตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2551

-

ไม่มี

ประวัตกิ ารทางาน

2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2541-ปัจจุบัน
2551-2560
2534-2541

กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท บทด จากัด
ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย
กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กลุ่มยูนิไทย ประกอบด้วย
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเดินเรือทะเลขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ อู่ตอ่ และซ่อมเรือเดินทะเล
ท่าเรือ คอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า
โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ

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

-Transport Policy,Planning and Analysis
Course Economic Development Institute,
Washington D.C., U.S.A. พ.ศ. 2521
-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน, พ.ศ. 2532
-Director Accreditation Program
(DAP) (2552)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง

อายุ

จานวน
หุ้นที่ถือ

สัด
ส่วน
%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

6. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
66 ปี
กรรมการ
ไม่เป็นกรรมการอิสระเพราะ
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว
แต่งตั้งวันที่ 5 มกราคม 2531

7. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528

8.นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ประวัตกิ ารทางาน

935,400 0.66 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
พี่ชายของ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ
59 ปี 34,209,970 24.29 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ
น้องชายของ
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
กรรมการ
บิดาของ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน
2524-ปัจจุบัน
2518-ปัจจุบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
BABSON COLLEGE, U.S.A.

2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย

28 ปี 1,150,000

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

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2557
Management Trainee
2556
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
2555
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2554
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2553
บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด

0.81 บุตรของ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จากัด
กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด์ พี จากัด
กรรมการ บริษัท มาโณ จากัด

ประวัตกิ ารอบรม
Director Accreditation Program
(DAP)(2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program
(DAP) (2546)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารทั้งหมด 14 ท่าน
สัด
ความสัมพันธ์
จ
านวน
ส่
ว
น
ทางครอบครั
ว
ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง
อายุ หุ้นที่ถือ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
%
ระหว่างผู้บริหาร
1. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
กรรมการผู้จัดการ

59ปี

ประวัตกิ ารทางาน

ประวัตกิ ารอบรม

34,209,970 24.29 บุตรของ
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
แต่งตั้งวันที่ 9 มกราคม 2528
ประธานกรรมการ
น้องชายของ
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
กรรมการ
บิดาของ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
2.นายชนิตร เพ็ญชาติ
28 ปี 1,150,000 0.81 บุตรของ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
กรรมการผู้จัดการ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
BABSON COLLEGE, U.S.A.

2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการเรือไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน รองประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย
2550-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2530-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2539-2557 เลขาธิการ สมาคมเจ้าของเรือไทย

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

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2557
Management Trainee
2556
บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
2555
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2554
บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)
2553
บริษัท ไทยน้าทิพย์ จากัด

3.เรือเอกพยุง เจริญสุข
80 ปี
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

ไม่มี

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทร.

2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ
2525-2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

ไม่มี

ปริญญาตรี
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบารุง
2542-2561 ผู้จดั การอาวุโสแผนกซ่อมบารุง
2537-ปัจจุบัน ผู้จดั การแผนกซ่อมบารุง

-

ปริญญาตรี
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

2547-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า, แผนกปฏิบัตกิ าร
2542-2547 ผู้จัดการแผนกเรือเช่า
2538-2541 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเช่า

-

4. นายวันชัย นิพยากรณ์
ที่ปรึกษาแผนกซ่อมบารุง

72 ปี

5. นายวรเศรษฐ์ เรืองศรี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า
และแผนกปฏิบัตกิ าร

57 ปี

-

-

5,700 0.01

-

-

ไม่มี

Director Accreditation Program
(DAP) (2546)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง
6. นางทัศนียา ศรีเจริญ
ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี

อายุ

จานวน
หุ้นที่ถือ

68 ปี

7. นางนิภา อารีนิจ
61 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน

17,350 0.02

-

8. นางสาวญาณิศา นาคท้วม 49 ปี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ

9. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ์
ผู้จัดการแผนกการตลาด

54 ปี

สัด
ส่วน
%

-

-

-

-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ประวัตกิ ารทางาน

ไม่มี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
2533-2547 ผู้จัดการแผนกบัญชี

ไม่มี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงิน
2549-2560 ผู้จัดการแผนกการเงิน
2547-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน

ไม่มี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัย เซนต์จอหน์

2561-ปัจจุบัน
2551-2560
2542-2550
2533-2541

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกการตลาด
2537-2549 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ

ไม่มี

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
ผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
พนักงานบัญชี

ประวัตกิ ารอบรม
อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ-ภายใน(สากล)
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกโดย
สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
-

-

การประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเจ้าของเรือไทย

ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง

อายุ

จานวน
หุ้นที่ถือ

10. นางจิราภรณ์ เชื้อเมืองพาน 56 ปี
ผู้จัดการแผนกบัญชี

สัด
ส่วน
%

1,000 0.01

11. นายเริงณรงค์ เรืองทอง 43 ปี
ผู้จัดการแผนกคนประจาเรือ

-

12.นายสันติ ศรีทอง
ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุง

48 ปี

-

13.นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ์

46ปี

-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM(SMS)

47ปี

-

-

ประวัตกิ ารอบรม

ไม่มี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2549-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี
2540-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
2532-2539 พนักงานบัญชี

ไม่มี

ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต

2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกคนประจาเรือ
2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคนประจาเรือ

ไม่มี

ปริญญาตรี
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุง

-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

ไม่มี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2561-ปัจจุบัน ผุ้จัดการแผนกบัญชี
2559 -2560 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
2545-2558 พนักงานบัญชี

-

ไม่มี

ปริญญาตรี
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

2561-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS
2557-2560 นายเรือ
2556-2557 ผู้จัดการแผนกบริหารด้านความปลอดภัย SMS

ผุ้จัดการแผนกบัญชี

14.นายเอกวิทย์ ดุลบุตร
ผู้จัดการแผนก

ประวัตกิ ารทางาน
-

-

- MERCHANT MARINE
TRAINING CENTRE

ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง

อายุ

นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย
เลขานุการบริษัท
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จานวน
หุ้นที่ถือ
-

สัด
ส่วน
%
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
-

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิ ารทางาน
2559 – ปัจจุบันPartner (ทนายความหุ้นส่วน)
บริษัท คอมพาสลอว์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช
เอ็นพี จากัด)
2557 – 2558 Assistant Director
บริษัท คอมพาสลอว์ จากัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอช
เอ็นพี จากัด)
2555 – 2556 Senior Associate
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นพี จากัด
เดือนพฤษภาคมLawyer
2547 – 2554
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เอชเอ็นพี จากัด

ประวัตกิ ารอบรม
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
(สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร
(สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม)
- Certificate in International Tax and U.S. Thai Relations (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
University of Wisconsin Law School)
- Corporate Secretary Program Class 29/2009
- Effective Minutes Taking Class 13/2009
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program Class 11/2013
- Company Reporting Program Class 6/2013
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัตดิ ้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
· ให้คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกาหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัตติ ามอย่างสม่าเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้คณะกรรมการทราบ
· จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัตติ า่ งๆ
· บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
· ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
· ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
· ดูแลเอกสารสาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยของบริษัท
รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บ. จุฑานาวี จก. (มหาชน) บ.ไทยเดน มารีไทม์ จก. บ. เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จก.
X
X
/
/
/
/
/
/
//
X
/
/
/
/

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
นายศิริชยั สาครรัตนกุล
นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
นายประมวล จันทร์ชวี ะ
นายโกวิท กุวานนท์
นายศรัณย์ เพ็ญชาติ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
นายชนิตร เพ็ญชาติ
หมายเหตุ
X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวกรกช วนสวัสดิ์
40 ปี
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
พ.ศ.2546-พ.ศ.2550
ผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2551-พ.ศ.2552
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
พ.ศ.2553-พ.ศ.2554
ผู้ช่วยผู้จัดการ
พ.ศ.2555-พ.ศ.2558
ผู้จัดการ
1/1/2559-2/6/2559
ผู้จัดการอาวุโส
3/6/2559- ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
 อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
 โครงการดารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 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
 Introduction to COBIT 2019
 CAE Forum 2019

Certificate
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสิน
บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาเรือเดินทะเลบางลํา ตามขอตกลงกับสถาบัน
การเงินโดยผูป ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดซึ่งเหมาะสมกับทรัพยสิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

5.2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

