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วิสัยทัศน
ภูมิใจเรือไทยของเรา

พลเรือตรี ชาโณ  เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

เริ่มกอตั้งเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2519

เปนบริษัทเรือไทยมหาชนแหงแรก ที่คนไทยเปนเจาของ

และบริหารเองทั้งหมด และรับจางบริหารจัดการ

เรืออยางมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวี

ของไทยใหกาวไกลเปนที่ยอมรับของนานาชาติ



สาสนจากประธานกรรมการ
       ป 2562  ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้น จากขอตกลงทาง
       การคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ชวยคลายความตึงเครียด
       ทางการคาทั่วโลก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดเริ่มผอนคลาย
       นโยบายการเงินมากขึ้น โดยการลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่ม 
กระแสเงินสดในระบบซึ่งก็เปนประโยชนตอเศรษฐกิจโลก  แตอยางไรก็ตามความพัฒนาของตลาดโลกและอุตสาหกรรมเรือขนสง 
ก็จําเปนตองเจอปญหาอีกครั้งเนื่องดวย มาตรการที่เขมงวดขึ้น และการระบาดของไวรัสโคโรนา
  อุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล มีผลกระทบจากกฏเกณฑการบังคับใชนํ้ามัน low sulphur ซึ่งมีผล 
บังคับใชเม่ือตนป 2563 มาตรการณนี้ไดเพิ่มภาระคาใชจายใหกับเจาของเรืออยางมากเพราะ คานํ้ามันที่สูงขึ้นอยางมหาสาร 
ของนํ้ามัน low sulphur และความจําเปนในการซอมทําเรือเพื่อใหสํามารถรับนํ้ามันประเภทนี้ได จึงสงผลใหเจาของเรือ 
มีการรีไซเคิลเรือตางๆมากขึ้นในป 2563 นอกเหนือจากนี้การระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน ชวงปลายไตรมาสที่สี่ 
สงผลให ดัชนีคาระวางเรือ BDI (Baltic Dry Index) และอัตราคาระวางเรือ ไดปรับตัวลดลงอยางมากเนื่องจากการ 
ปดตัวของโรงงานผลิตตางๆทําใหมีความตองการใชเรือขนสงลดนอยลง 
  แมภาวะของเศรษฐกิจยังคงถดถอยลงและความผันผวนของอุตสาหกรรมขนสงทางทะเลที่ยังคงสูงอยู  
บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับการใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลาที่มีคุณภาพและปรับปรุงกองเรือของบริษัทให 
มีประสิทธิภาพ การใหบริการเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา เปนยุทธศาสตรท่ีบริษัทฯ ยังคงไดรับประโยชนจากความเสี่ยง 
ที่ลดลงจากความผันผวนของราคานํ้ามันและคาเชาเรือที่สูงขึ้น  อุตสาหกรรมขนสงทางทะเลที่กําลังเริ่มฟนตัวแตไดกลับมาตกตํ่า 
อีกคร้ังเนื่องจากความกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอํานาจทั่วโลก และการราบาดอยางรุนแรงของไวรัสโคโรนา  
เปนความสามารถของผูบริหารท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพมาหลายปแลวโดยการเปลี่ยนไปใหบริการเรือ 
แบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา เพื่อลดความเสี่ยงลดคาใชจายและใชจุดแข็งที่สําคัญขององคกรใหเกิดประโยชน (ความรูดาน 
เทคนิคเครือขายและเรือ) อยางเต็มที่  ในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว นอกเหนือจากนี้บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการ 
พัฒนาคุณภาพของบุคคลากร โดยบริษัท กําลังดําเนินโครงการฝกอบรมสําหรับพนักงาน ซึ่งยกระดับคุณภาพการบริการ 
ที่องคกรจัดไวใหและการจัดการดานความยั่งยืน ในขณะที่บริษัทฯ กําลังพัฒนาระบบเอกสารใหม ที่สงผลดีตอสภาพแวดลอม 
และลดตนทุนการดําเนินการ
  คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นในความรู ประสบการณ ความสามารถ และความสามัคคีของผูบริหารและพนักงาน 
ทุกระดับ จะนําความสําเร็จมาสูองคกรแมจะมีสถานการณตลาดในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสน้ีแสดงความ 
ขอบคุณตอผูถือหุน นักลงทุน ผูบริหารและพนักงานทุกทานที่มีสวนรวมในการดําเนินงานของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
ใหกาวไกลมาถึงวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นตอไป

           พลเรือตรี
          (ชาโณ   เพ็ญชาติ)
          ประธานกรรมการ
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พลเรือตรี ชาโณ  เพ็ญชาติ 
ประธานกรรมการ

นายโกวิท กุวานนท
กรรมการอิสระ

นายศรัณย เพ็ญชาติ 
กรรมการ

นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอดุลย จันทนจุลกะ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ
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นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอดุลย จันทนจุลกะ 
กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

นายชเนศร เพ็ญชาติ
กรรมการผูจัดการ

นายประมวล  จันทรชีวะ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

นายชนิตร  เพ็ญชาติ
กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ

นายประมวล  จันทรชีวะ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
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1. พลเรือตรี ชาโณ  เพ็ญชาติ   ประธานกรรมการ
อายุ      95 ป
จํานวนหุนที่ถือ     1,803,176 หุน
สัดสวนการถือหุน  %    1.28
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   13 พฤษภาคม 2524
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร บิดาของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ
      บิดาของนายศรัณย  เพ็ญชาติ กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทร.
      วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 14

ประวัติการทํางาน
 2559 - ปจจุบัน    ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจาของเรือไทย
 2528 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
 2524 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2518 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด
 2509 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
 2534 - 2540    ประธานสมาคมเจาของเรือไทย 

ประวัติการอบรม  
 ป 2547     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นาย ศิริชัย สาครรัตนกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ      71 ป
จํานวนหุนที่ถือ     -

สัดสวนการถือหุน  %    -

วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   15 พฤศจิกายน 2537
วันเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 20 กันยายน 2562
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (Diplom-Volkswirt)    
      มหาวิทยาลัยแหงรัฐชารเยอรมนี;
      Hubert H. Humphrey Fellow, 
      Boston University & American University, U.S.A.
      วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน4313
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ประวัติการทํางาน
 2562 - ปจจุบัน    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน)
 2553 - ปจจุบัน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนบริษัท   
      ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอยจํากัด (มหาชน)
 2547 - ปจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2543 - ปจจุบัน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991)จํากัด(มหาชน)
      (บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด(มหาชน))
 2554 - 2557      รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
      สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 2553 - 2557    กรรมการนโยบาย/ ประธานกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียง  
      และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
 2552 - 2553     ปรึกษาดานบริหารและพัฒนาองคกร 
      สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(ส.ส.ส.)
 2550 - 2557    ที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 2547 - 2552    รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
 2542 - 2544    กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
 2537 - 2547    กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2537 - 2547    รองผูจัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2520 - 2537    เศรษฐกรผูชวย-ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทย

ประวัติการอบรม
 2555      หลักสูตร Audit Committee Program (ACP),
      หลักสูตร Anti-Corruption for Executives Program (ACEP) 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2554      หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2545     หลักสูตรDirectors Certification Program (DCP) รุน 23
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2540     หลักสูตรInternational Board & Directors Seminar 
      จัดโดย Swedish Academy of Directors ณ กรุงสต็อคโฮลม
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3. นายอดุลย จันทนจุลกะ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ      73 ป
จํานวนหุนที่ถือ     -
สัดสวนการถือหุน  %    -
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   13 มกราคม 2543
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
 2542 - ปจจุบัน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2548 - 2561    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ      
      บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 
 2542 - 2545    ผูชวยผูจัดการใหญสายงานบริหารเครือขายสาขา
      ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

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

4. นายโกวิท กุวานนท    กรรมการอิสระ
อายุ      77 ป
จํานวนหุนที่ถือ     -
สัดสวนการถือหุน  %    -
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   30 กรกฎาคม 2551
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรASIAN INSTITUTE OF    
      TECHNOLOGY
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5. นายศรัณย เพ็ญชาติ    กรรมการ
อาย ุ      66 ป
จํานวนหุนที่ถือ     935,400 หุน
สัดสวนการถือหุน  %    0.66
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   5 มกราคม 2531
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร บุตรของพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
      พี่ชายของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
 2534 - ปจจุบัน    กรรมการบริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
 2531 - ปจจุบัน    กรรมการบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2524 - ปจจุบัน    กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
 2518 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท มาโณ จํากัด

ประวัติการอบรม
 2547      หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
 2562 - ปจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2561 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2560 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท บทด จํากัด
 2541 - ปจจุบัน    ที่ปรึกษาสมาคมเจาของเรือไทย
 2551 - 2560    กรรมการอิสระ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2534 - 2541    กรรมการบริหาร กลุมยูนิไทย ประกอบดวย บริษัทที่ดําเนิน   
      ธุรกิจเดินเรือทะเลขนสงสินคาระหวางประเทศ   
      อูตอและซอมเรือ เดินทะเล ทาเรือ คอนเทนเนอร และคลังสินคา  
      โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ 

ประวัติการอบรม
 2552     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)            
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 2521      Transport Policy,Planning and Analysis Course,
       Economic DevelopmentInstitute, Washington D.C. U.S.A. 
 2532      หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 5 
      สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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6. นายชเนศร เพ็ญชาติ    กรรมการผูจัดการ
อาย ุ      59  ป
จํานวนหุนที่ถือ     34,209,970 หุน
สัดสวนการถือหุน  %    24.29
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   9 มกราคม 2528
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร บุตรของพลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
      นองชายของนายศรัณย เพ็ญชาติ กรรมการ
      บิดาของนายชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการ
            ผูชวยกรรมการผูจัดการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College, Massachusetts, U.S.A.
      ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, Massachusetts, U.S.A.

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

ประวัติการอบรม
 2546     หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
      จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. นายชนิตร  เพ็ญชาติ    กรรมการ/ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาย ุ      28 ป
จํานวนหุนที่ถือ     1,150,000 หุน
สัดสวนการถือหุน  %    0.81
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   27 กุมภาพันธ 2558
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร บุตรของนายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการผูจัดการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Massachusetts 
      Amherst,U.S.A.
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8. นายประมวล  จันทรชีวะ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อาย ุ      65  ป
จํานวนหุนที่ถือ     -
สัดสวนการถือหุน  %    -
วันเขาดํารงตําแหนงกรรมการ   13 พฤศจิกายน 2562
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด   ปริญญาตรี นิติศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
      เนติบัณฑิต  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทํางาน
 2562 – ปจจุบัน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
 2538 – ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ บริษัท สํานักกฎหมายประมวลชัย จํากัด

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

ประวัติการอบรม    - ไมมี -

ประวัติการอบรม    - ไมมี -



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ประกอบการธุรกิจพาณิชยนาวีระหวางประเทศเปนธุรกิจหลัก โดยมี 
บริษัทในเครือที่สามารถดําเนินการในลักษณะทํางานเปนกลุมธุรกิจที่เก่ียวกับการเดินเรือทะเลเพื่อชวยสนับสนุนกองเรือ
ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอยางตอเนื่องและครบวงจรดังนี้

  1. บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) – บริษัทแม มีหนาที่รับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศที่เปน
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท ประกอบดวย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจางขนสงเปนระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจัดการ 
เรือ (Ship Management) และกลุมธุรกิจเกี่ยวกับการคาทางเรือ ประกอบดวย ธุรกิจนายหนาจัดหาสินคา ธุรกิจนายหนา 
ซื้อขายเรือ และธุรกิจนายหนาเชาเรือ 
  2. บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด – บริษัทยอย มีหนาที่รับผิดชอบกลุมธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
  3. บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด – บริษัทรวม มีหนารับผิดชอบกลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงทางทะเลอื่นๆ
เชน ธุรกิจขนถายสินคาในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซอมเรือ ธุรกิจขนสงในประเทศ เปนตน ิั

 

 >> วัตถุประสงค 
  บริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน) เปนบริษัทเรือไทยมหาชนแหงแรก ท่ีคนไทยเปนเจาของและบริหารงานเองท้ังหมด 
และรับจางบริหารจัดการเรืออยางมืออาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพพาณิชยนาวีของไทยใหกาวไกลเปนท่ียอมรับของนานาชาติ

 >> เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะยังคงจํานวนเรือของบริษัทฯ ไวที่ 5 ลํา เพราะเปนเรืออเนกประสงค มีประสิทธิภาพสูง 
เปนที่ตองการของตลาดและคงเนนใหบริการแบบรับจางขนสงเปนระยะเวลาโดยทําสัญญากับผูจางขนสงรายเดิมๆประมาณ
คราวละ 3-6 เดือน เพื่อรักษาระดับรายไดหลักใหเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5-10 ตอปในขณะเดียวกันเพื่อเปนการลดความเสี่ยง 
ในการลงทุนและเปนการเพิ่มประสบการณในเรือประเภทตางๆบริษัทฯ ยังไดเพิ่มการใหบริการจัดการเรือใหกับเจาของเรืออื่น 
ในฐานะ Technical Management  
  นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินเตรียมการพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากลเพื่อเขาโครงการ 
ISO 9001:2015 และไดรับประกาศนียบัตรจาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

  � วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 40 มีมติใหแตงตั้ง นายชนิตร เพ็ญชาติ เปน
กรรมการใหม อีก 1 ทาน
  

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ

ป 2558

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
  บริษัทและกลุมธุรกิจ :

  1. วิสัยทัศน ภูมิใจเรือไทยของเรา
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  � วันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ไดทราบวามีการซ้ือขายหุน Big Lot เกิดขึ้นจํานวน 15,715,000 หุน หรอื 
คิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
  � วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทฯไดทราบขาวเพิ่มเติมการซ้ือขายหุน Big Lot จํานวน 15,715,000 หุน หรือ 

คิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวนั้น เปนการขายหลักทรัพยของ นางสาว นีรชา  ปานบุญหอม ใหกับ 
นางสาว เกศริน อุนพงษเจริญสุข ทั้งจํานวนโดยผูซื้อไดรายงานการไดมาของหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 246-2) ของหลักทรัพย 
จํานวนดังกลาว คือ 15,715,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 11.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว

ป 2559

  � วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดทําการขายเรือจุฑาธรรมรักษา  เน่ืองจากเรือมีอายุมากและถึงกําหนด 
การเขาอูแหง ซึ่งจะมีคาใชจายสูงมาก ไมคุมกับรายไดที่จะไดรับ

ป 2560

  • บริษัทไดรับผิดชอบดําเนินการขนสงขบวนรถไฟฟาสายสีมวงท้ังโครงการจากเมืองทาโยโกฮามาประเทศ
ญี่ปุนมายังทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีโดยทยอยขนสงลงเรือทั้งที่เปนเรือของบริษัทเองและเรือที่บริษัทรับบริหารจัดการ 
นับเปนการขนสงสินคาของรัฐบาลโดยเรือไทยเปนครั้งแรกในรอบระยะเวลาหลายสิบป ขบวนรถไฟฟาขบวนแรกไดมาถึง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 และทยอยเดินทางมาประเทศไทยมาเปนลําดับจนเสร็จสิ้นทั้งโครงการจํานวน
รวมทั้งสิ้น 63 ขบวน
  � วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition)ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริตในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(PrivateSector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC ) ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนการ 
จัดทําโดยรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือ 

ของ 8 องคกรชั้นนํา ไดแก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 2
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  สํานักงานใหญ: 153  อาคารมาโณทาวเวอร   สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)    
    ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา    
    กรุงเทพฯ  10110  
  ประเภทของกิจการ:  ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก
  ทุนจดทะเบียน: 15 ลานบาท
  มูลคาเงินลงทุน: รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ10 ขึ้นไป

3. โครงสรางการถือหุนของบริษัทยอย และบริษัทรวม

  สํานักงานใหญ:   153 อาคารมาโณทาวเวอร   สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)    
    ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา    
    กรุงเทพฯ  10110  
  ประเภทของกิจการ:   ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
  ทุนจดทะเบียน: 225 ลานบาท
  มูลคาเงินลงทุน: รอยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด

  � บริษัทฯ ไดรับบริหารเรือตอใหมอีก 1ลําเมื่อชวงเดือนมิถุนายนเปนเรือขนสงสินคาอเนกประสงคขนาดประมาณ 
12,580 เดทเวทตันที่เครนยกสินคาขนาด 300 ตัน
  • บริษัทฯ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากกองบัญชาการทหารชายฝงแหงสหรัฐอเมริกา(USCG) ที่จัดขึ้น ณ. 
จัสแม็กไทย กรุงเทพฯ เมื่อ 10 ตุลาคม ในโอกาสที่เรือบริหารไดเขารวมปฏิบัติการซอมการกูภัยฉุกเฉินทางทะเล (AMVER AWARD)

ป 2561

  • วันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายศิริชัย  สาครรัตนกุล ใหเปน ประธานกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก นายศุกรีย  แกวเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิมไดลาออกไป
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 บริษัทฯไดแตงตั้ง  นายประมวล  จันทรชีวะ เปนกรรมการตรวจสอบแทน 
นายสมพร  ไพสิน  เนื่องจาก เสียชีวิต
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดมีการขายหุน  บริษัท บทด จํากัด จํานวน  2,026,086 หุน โดยมี
ราคาซื้อขายตอหนวยเทากับ 10 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 20,260,860 บาท ใหกับบมจ. พริมา มารีน 
  � วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562  เรือ NORDANA SOPHIE ไดประสบอุบัติเหตุสมอเกลาไปชนกับหินโสโครกและได
จมลงที่นานนํ้าประเทศเวียดนาม 

ป 2562
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  บริษัทฯ ไดเสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการดวยเรือของบริษัทฯ เองซึ่งเปนเรือ อเนกประสงค 
(Multipurpose) แบบรับจางขนสงเปนระยะเวลา (Time Charter) และการใหบริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) 
แกบริษัทอื่น ดังนี้ 
  1.  การใหบริการเรือแบบรับจางขนสงเปนระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัทฯ สามารถ ใหบริการ 
ในเสนทางทั่วโลกตามระยะเวลาจางขนสงและเง่ือนไขที่ไดตกลงไว บริษัทฯ คัดเลือกผูจางขนสง (Charterer) เรือโดยตรง 
และผานการติดตอนายหนาตางประเทศที่ดีเปนที่ไววางใจในตลาดและมีความสามารถในการตอรองสูง ลูกคากลุมนี้จะเปน 
บริษัทขนาดใหญและมีความมั่นคงสูง ปจจุบันบริษัทฯใหความสําคัญกับบริการดานนี้มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงใน 
ดานการหาสินคาและราคานํ้ามันและทําใหบริษัทฯมีรายไดที่แนนอน

1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

   โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทในป 2560-2562 ที่ผานมา

  โครงสรางรายได

หนวย : ลานบาท

กลุมธุรกิจเดินเรือหลัก
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
กลุมรับบริหารจัดการเรือ
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
กลุมธุรกิจเดินเรือ (บริษัทยอย)
บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด 
รายไดอ่ืนๆ
   รวม 

               

 

100

51

134.22

11.11

88.95
116.56
350.84                  

38.26

3.17

25.35
33.22

100              

190.13

14.62

87.13
14.91

306.79                  

61.97

4.77             

28.40
4.86
100              

195.16    

17.06

100.37
24.17                 

336.76     

57.95

5.06

29.80
7.19
100                           

%การถือหุนกลุมธุรกิจ/ดําเนินการโดย        
2562 2561 2560

รายได %  รายได %  รายได %  

หมายเหตุ  รายไดอื่น ไดแก เงินปนผล ,  ดอกเบี้ย , คานายหนา เปนตน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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  2.  การใหบริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แกบริษัทอื่นซ่ึงเร่ิมตั้งแตปลายป 2550 ดวยความ 

พรอมดานประสบการณที่ผูบริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนั้นไดขยายการรับบริหารจัดการเรือที่มีขนาดใหญ 
ขึ้นที่เปนเรือประเภทอ่ืนเชน เรือสําหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเสนทางการคาทั่วโลก

  

การใหบริการเรือแบบรับจางขนสงเปนระยะเวลา (Time Charter)
  หลังจากสภาพเศรษฐกิจไดตกตํ่าทั่วโลกตอเนื่องจากปที่แลว เพี่อลดความเสี่ยงบริษัทฯไดนําเรือที่มีอยูทั้งหมด 
5 ลํา มาใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา ดังนี้ 
  o เรือ จุฑามาลี   ( M.V. Nordana Malee  )
  o เรือ จุฑาวาสนา   ( M.V. Nordana Andrea ) 
  o เรือ จุฑาพุทธชาด   ( M.V. Nordana Sophie )  
  o เรือ จุฑาปทมา   ( M.V. Jutha Patthama )
  o เรือ เฟรเดนสบอรค ( M.V. Fredensborg )

  ซึ่งบริษัทฯ ใหบริการแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลาในชวงสั้นในเสนทาง Intra–Asia บริษัทฯไดปรับกลยุทธ 
บริการของเรือทั้ง 5 ลํานี้ใหเปนแบบรับจางขนสงเปนระยะเวลา โดยเนนการทําสัญญาเปนชวงประมาณ 3-6 เดือนตอครั้ง 
เพื่อรอดูจังหวะของตลาด

การใหบริการบริหารจัดการเรือแกบริษัทอื่น (Ship Management)
  ดวยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุม ตนทุนที่ตํ่า สงผลใหบริษัทฯไดรับความไววางใจจาก 
พันธมิตรตางๆใหบริหารจัดการเรือที่มีเสนทางเดินเรือรอบโลกทั้งในฐานะ Technical Managers 

ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ในป   2562

  ในป 2562 ที่ผานมา ดัชนีบอลติกมีความผันผวนมากปกอนๆที่ผานมา  ดัชนีตนปเปดที่ประมาณ 1,280 จุดและ 
ลดถอยลงมาอยางตอเนื่องมาอยูท่ีระดับ 660 จุด เหตุผลหลักมากจาก อุบัติเหตุการพังทลายของเขื่อนในประเทศบราซิลซึ่งมีผลกระทบ 
เชิงลบตอราคาของแรเหล็กอยางรุนแรงทําใหการคาขายแรเหล็กลดลง ในชวงไตรมาสสองไดมีการคอยๆปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 
1,100 จุด หลังจากท่ีประเทศบราซิลไดเริ่มฟนฟูเขื่อนขึ้นและสารตอการผลิตแรเหล็ก ทําใหราคาแรเหล็กคอยๆลดถอยลงมาและ 

มีการคาขายมากขึ้น  ในไตรมาสสามดัชนีบอลติกปรับตัวขึ้นไปถึง 2,500 จุด ซึ่งเปนจุดที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมา เนื่องจาก 
มีความตองการของเรือขนสงของเหล็กและแรจากประเทศจีนและบราซิลเพิ่มมากขึ้น และดัชนีไดลดถอยลงมาท่ีจุด 1,258 จุดใน 

ไตรมาสสุดทาย เนื่องจากเจาของเรือเตรียมตัวสําหรับการผันผวนอยางรุนแรงของคานํ้ามันในตนป 2563 ตามระเบียบขอบังคับ

2. การตลาดและการแขงขัน  
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 แนวโนมของธุรกิจขนสงทางเรือในป 2563 

  ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกกําลังฟนตัวอยางชาๆ รวมถึงจํานวนเรือในตลาดท่ีคอยๆปรับลดลงตามสภาวะความตองการ
ที่ไมมากนัก ซึ่งก็มีผลดีตอธุรกิจขนสงทางเรือในระยะยาวเพราะจํานวนคูแขงจะลดลง แตการระบาดของไวรัส  Covid-19   
ที่ยังไมมีทาทีวาจะควบคุมได และกฏระเบียบขอบังคับ การใชนํ้ามัน Low Sulphur ซึ่งมีผลบังคับใชแลวในวันที่ 1 มกราคม 

2563 ทําใหราคานํ้ามันสูงขึ้นมาก ปจจัยหลักทั้งสองนี้ไดสงผลกระทบเปนอยางมากตอสภาพเศรษฐกิจโลก โดยรวม ผูประกอบ 

การจําเปนตองปรับตัวตามตลาด และเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอยางรุนแรง การวางแผนกลยุทธเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจและการ 
คาดหวัง ใหธุรกิจการขนสงทางเรือฟนตัวกลับไปสูระดับเดียวกันเชนเมื่อสิบปที่ผานมาจึงเปนเรื่องยากสําหรับสภาพโดย 
ทั่วไปของธุรกิจการขนสงทางเรือ แมวาปริมาณเรือในตลาดโลกยังคงลดจํานวนลงมาเรื่อยๆ ซึ่งเปนผลจากการลดปริมาณ 
การสั่งตอเรือใหมเนื่องจากความตองการเรือยังไมไดเพิ่มมากขึ้น และการนําเรือเกาไปตัดทําลายเปนเศษเหล็กมากขึ้น แตอยางไร 
ก็ตามจํานวนเรือก็ยังคงมากเกินกวาความตองการเรืออยู การหยุดเคลื่อนไหวของประเทศที่ประสบภัยของโรค Covid-19 
เชน ประเทศจีน ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี เปนตนทําใหความตองการคาระหวางประเทศและการขนสงทางเรือลดลง 
อยางมาก ซึ่งสงผลใหธุรกิจการขนสงทางเรือยังคงปรับตัวขึ้นคอนขางชาในชวงไตรมาสแรกของป 2563 ประกอบกับราคา 
นํ้ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่สูงขึ้นมากตามกฏระเบียบบังคับใช Low Sulphur ทําใหผูประกอบการจําเปนตองลดจํานวน 
เรือลงตามการเคลื่อนไหวของตลาดโลกที่ลดถอยลงมามาก เมื่อใดที่ราคานํ้ามันคงที่แลว และเมื่อกรมอนามัยโลกสามารถ 
คิดคนวิธีการรับมือกับโรค Covid-19 ได ผูประกอบการคาดวาความตองการของเรือขนสงจะกลับมา 
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 อาคารสํานักงาน

  บริษัทฯ ไดเชาอาคารที่ทําการเลขที่  153  อาคารมาโณทาวเวอร  ซอยพรอมพงษ  ถนนสุขุมวิท 39  แขวงคลองตันเหนือ  

เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 เนื้อที่ประมาณ 719.14 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลาเชาปตอป คาเชาในป  2562 
จํานวน 955,530.39 บาท คานํ้า คาไฟ คาความเย็น 3,134,335.65 บาท รวม 4,089,866.04 บาท
  เรือเดินทะเลและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน
  ประเภท / ลักษณะทรัพยสิน มูลคาทางบัญช ี  ภาระผูกพัน
  เรือ     1,275.07    ติดจํานอง
    อุปกรณประจําเรือ          8.73         -
    อุปกรณสํานักงาน          0.33         -
  ยานพาหนะ          2.35         - 
  รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดจาย        26.39         -
  สินทรัพยไมมีตัวตน          0.30         -

1

2

3
4
5

Nordana Malee

Nordana Andrea

Nordana Sophie

Jutha Patthama

Fredensborg

2552
2543
2541
2539
2554

21 ป
7 ป
6 ป
8 ป
23 ป

11,945
8,974
8,976
8,241
12,580

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ท่ัวโลก
ท่ัวโลก
ท่ัวโลก

เอเชีย-ตะวันออกกลาง
ท่ัวโลก

เทกอง/อเนกประสงค
เทกอง/อเนกประสงค
เทกอง/อเนกประสงค
เทกอง/อเนกประสงค
เทกอง/อเนกประสงค

ลําดับ ชื่อเรีอ(ปจจุบัน) ปสราง อายุการใชงาน
คงเหลือ

เดทเวทตัน ประเภทเรือ ประเทศที่
จดทะเบียน

เสนทางที่ใหบริการ
ในปจจุบัน

กองเรือที่บริษัทฯและบริษัทยอยเปนเจาของป 2562

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ

 ลักษณะของทรัพยสิน
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 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขหลักที่ไดรับ

  1. ตามมาตรา 25 ใหไดรับอนุญาตนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการ คูสมรสและบุคคลซึ่งอยู  
   ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เขามาในราชอาณาจักรไดตามจํานวน และกําหนดระยะเวลาให 
   อยูในราชอาณาจักรเทาที่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
  2. ตามมาตรา 26 ใหคนตางดาว ซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตาม
   มาตรา 25 ไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่การทํางานที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบตลอด 
   ระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
  3. ตามมาตรา 28 ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
  4. ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
   ที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกําหนดเวลา 
   แปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
  5. ตามมาตรา 34 ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินได
   นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวน 

   ภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
  6. ตามมาตรา 37 ใหไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 

  บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลโดยไดรับยกเวนอากรขาเขา 
เครื่องจักร ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป นอกจากน้ียังไดรับสิทธิอื่นๆ โดยเรือที่จดทะเบียน 

เปนเรือไทย ชักธงไทยไดรับสิทธิในการขนสงสินคา ของราชการไทยรัฐวิสาหกิจและยังไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับรายได 
จากการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 314  
ลงวันที่  1  พฤศจิกายน 2540   
  สําหรับ บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด ไดรับบัตรสงเสริม เลขที่ 2895(2)/2555 จากคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุนตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ประเภท 7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ
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DESCRIPTION OF MV JUTHA MALEE
(Current Name: NordanaMalee)
BUILT: 2009 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN 
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSB4371 
IMO NO. : 9437490 
INMARSAT-C: 456700272 
INMARSAT-F TEL: (+870) 764944190 
INMARSAT-F FAX: (+870) 764944193 
INMARSAT-F E-MAIL: HSB4371@globeemail.com  

CLASSIFICATION 
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* (BC-XII) MNS*

TONNAGE 
GRT: 8479
NRT: 3824
DWT: 11,944.75 MT
SUMMER DRAFT: 8.864 M
LIGHTSHIP: 3,612.55 MT

DIMENSIONS 
LOA: 116.99 M
LBP: 109.01 M
BEAM: 19.60 M

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

  
  

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,715.09 3,599.46
NO.1 LOWER HOLD 3,936.80 3,807.52
NO.2 UPPER HOLD 4,866.29 4,680.42
NO.2 LOWER HOLD 5,102.06 4,967.69
TOTAL   17,620.24 17,055.09

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 23.80 x 14.00 M
   TWEEN DECK COVER 24.50 x 14.00 M
HOLD #2 HATCH COVER 32.20 x 14.00 M
   TWEEN DECK COVER 32.20 x 14.00 M
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER: PONTOON

CARGO GEAR
CRANE 30.7 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(60 MT TANDEM)
SINGLE DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 6L 35MC-3,900 KW
AUX ENGINE: 2 x YANMAR 6 NY16L-UN, 320 KW

  

JUTHA MALEE
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DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA 
(Current Name : NORDANA ANDREA)
BUILT: 2000 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT-C : 456729210
MINI-M TEL: 764584315
MINI-M FAX; 764584316
MINI-M E-MAIL: HSCU2@globeemail.com 

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

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

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

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

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87
NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24
NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40
NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79
TOTAL   16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M 
   TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M 
HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
   TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M 
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH 
TWEEN DECK COVER: PONTOON

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

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE: 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS

  

JUTHA VASANA
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DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART 
(Current Name: NORDANA SOPHIE)
BUILT: 1999 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN 
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCP2 
IMO NO. : 9205562 
INMARSAT-C : 456727410 
MINI-M TEL: 764465747 
MINI-M FAX: 764465749 
MINI-M E-MAIL: HSCP2@globeemail.com 

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

TONNAGE 
GRT: 7,659 
NRT: 2,686 
DWT: 8,976.45 MT 
SUMMER DRAFT : 7.42 M
LIGHTSHIP : 3,216.98 MT 

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

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

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87
NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24
NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40
NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79
TOTAL   16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1  HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
    TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M 
HOLD #2  HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
    TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M 
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER: PONTOON

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

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 5L35 4,400 PS 
AUX ENGINE: 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS 

  

JUTHA BUDDHACHART
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DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA 

BUILT: 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT-C : 456729210
MINI-M TEL: 764584315
MINI-M FAX; 764584316
MINI-M E-MAIL: HSCU2@globeemail.com

CLASSIFICATION 
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339

TONNAGE 
GRT: 6,635
NRT: 2,792 
DWT: 8,240.92 MT 
SUMMER DRAFT : 7.67 M
LIGHTSHIP : 2,893.75 MT

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

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

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
CAPACITY   15,762.47 14,586.66

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M 
HOLD #2 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HATCH COVER: END ROLLING STEEL HATCH COVER 

CARGO GEAR
DERRICK BOOM 25T X 2 SET
30T X 2SET
BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET
MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW)
NCR.RATING 3400 PS X193 RPM

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

  

JUTHA PATTHAMA
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M.V.FREDENSBORG

GENERAL INFORMATION
BUILDER: SANFU SHIPYARD, PRC
FLAG: THAI
HOMEPORT:  THAI
CLASS:  GL + 100 A5, MULTI PURPOSE CARGO
  VESSEL, ESP, E3, G, IW BMW F,
  EQUIPPED FOR HEAVY CARGOES,
  SOLAS II-2 REG 54, +MC EJ AUT.
VESSEL:  FREDENSBORG   
  BUILT 02/2011
TYPE:  HEAVY LIFT MULTI PURPOSE DRY CARGO
  VESSEL, STRENGTHENED FOR HEAVY
  CARGOES, EQUIPPED FOR THE CARRIAGE
  OF CONTAINERS, TWEENDECK CAN BE
  USED AS BULKHEADS IN HOLDS.
  IMO / LAKES / AUSSIE / ITF FITTED.

ENGINES
MAIN ENGINE: MAK 6M43; MCR: 5400 KW
BOWTHRUSTER: JASTRAM 500 KW

DIMENSIONS
LOA: 138,50 M
LPP: 130,00 M
BEAM: 21,00 M
DRAUGHT: 8,00 M  

TWEENDECK HEIGHTS
HOLD 1: 5,38 / 4,55 M  
HOLD 2 – LOWER LEVEL: 3,20 / 7,18 M 
HOLD 2 – MIDDLE LEVEL: 5,95 / 4,43 M 
HOLD 2 – UPPER LEVEL: 7,40 / 2,98 M 
HOLD 3: 5,54 / 4,43 M  
ABOVE BASIS TANKTOP / TWEENDECK 

LOAD DISTRIBUTION  
TANKTOP: 16,00 MT/SQM  
HATCH COVERS: 1,75 MT/SQM  
HOLD 1 - TWEENDECK: 2,50 MT/SQM 
HOLD 2 - TWEENDECK, UPPER LEVEL: 2,50 MT/SQM
HOLD 2 - TWEENDECK, MIDDLE LEVEL: 4,00 MT/SQM 
HOLD 2 - TWEENDECK, LOWER LEVEL: 4,00 MT/SQM
HOLD 3 - TWEENDECK: 4,00 MT/SQM 

TONNAGE   
DWT: 12.580 TONS  
GR/NT: 9.611/4.260 TONS  
  

SPEED AND CONSUMPTION 
ABOUT 15 KNOTS ON ABT 24 MTIFO 380 CST 
PORT CONSUMPTION IDLE: ABT 1,5 MT MGO
PORT CONSUMPTION WITH GEAR WORKING: ABUT 2,5 MT MGO

M.V. FREDENSBORG



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

24

HOLDS / HATCHES  
3 HOLDS - DIMS:  
HOLD 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 M  
HOLD 2: 42,00 x 17,50 M 
HOLD 3: 25,50 x 17,50 M  
3 HATCHES - DIMS:  
HATCH 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 M  
HATCH 2: 42,00 x 17,50 M 
HATCH 3: 25,50 x 17,50 M 
TWEENDECKS: SAME DIMENTION AS HOLDS
NO ABSTUCTIONS BETWEEN HATCHES, THUS MAKING 
CLEAR DECK SPACE UP TO 104,05 x 17,50 M
  

CARGO CAPACITIES  
CARGO CAPACITY: ABOUT 15.953 CBM 
CONTAINERS IN HOLDS: 334 TEU  
CONTAINERS IN DECK: 331 TEU  
CONTAINERS IN TOTAL: 665 TEU  
- INCLUDING 50 REEFER CONTAINERS 

CRANES  
TWO NMF CRANES – LIFTING CAPACITY (SWL):
150,0 T - OUTREACH: 4,5 - 16,0 M 
120,0 T - OUTREACH: 4,5 - 19,0 M 
95,0 T - OUTREACH: 4,0 - 24,0 M 
70,0 T - OUTREACH: 3,5 - 33,0 M 
38,0 T - OUTREACH: 3,5 - 33,0 M 
CRANES ABLE TO LIFT UP TO 300 MT IN COMBINATION

บริษัทรวม
เจ ชิปปง เซอรวิส
บริษัทอ่ืนๆ
มิตซูบิซิโลจิสติคส 
(ประเทศไทย)

บริษัท ไทยเดน
มารีไทม จํากัด

ขนถายสินคาตัว
แทนเรือ

สั่งสินคาเขา
สงสินคาออก
ขนสงสินคา

ทางบก
ทางเรือ

ทางอากาศ
พาณิชยนาวี

15,000,000.00

24,000,000.00

225,000,000.00

5,000,000.00

1,800,000.00

114,749,900.00

5,000,000.00

1,800,000.00

114,749,900.00

33.33

7.50

  51

บริษัท ซี แอนด พี จํากัด
พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ
นายชเนศร  เพ็ญชาติ
บ.มิตซูบิซิโลจิสติคส 
คอรปอเรชั่น จก.
บ.โตเกียวมารีนเชาทอีสต
(อาคเนย) บริการ จก.
บ.บีทีเอ็ม โฮสดิ้ง (ประเทศไทย) 
จก.
NORDANA LINE 

A/S (ประเทศเดนมารก)

ชื่อบริษัทยอย ทุนชําระแลวประเภทและ
ลักษณะธุรกิจ

% 
การถือหุน

ตนทุนเงินลง
ทุน

ตนทุนเงินลง
ทุน

ผูถือหุนรายใหญ
รายอ่ืนที่เหลือ

นโยบายลงทุน

  ตารางนโยบายการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และ บริษัทรวมในธุรกิจ 
ตางๆ ดังนี้
  

  มูลคาสินทรัพยสุทธิ
  1. สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 291,597,817.32 บาท (สวนของบริษัทใหญ 
135,513,490.17 บาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 156,084,327.15 บาท)
  2. มูลคาตามบัญชี   ตอหุนเทากับ  0.96 บาท
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  บริษัทฯ ไดจําแนกความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งการจัดหามาตรการปองกันและ 
บรรเทาความเสี่ยงตางๆ ไวดังนี้ 
  • ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ 
  • ความเสี่ยงดานการตลาด    
   (1) ความเสี่ยงจากผูจางเหมา   
   (2) ความเสี่ยงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ
   (3) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ
  • ความเสี่ยงดานการบริหาร
  • ความเสี่ยงดานการเงิน
  • ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง

ความเสี่ยงดานการประกอบธุรกิจ

  เนื่องจากทรัพยสินหลักของบริษัทฯ ที่เปนเรือขนสงสินคาทางทะเล มีลักษณะที่ตองเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลา 
ทั่วโลกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในหลายๆดาน อาทิ อุบัติเหตุจากการผจญกับภัยธรรมชาติ เชน พายุ 
กระแสนํ้า กระแสลม และสภาพอากาศที่รุนแรง หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือรูเทาไมถึงการณของ 
พนักงานเรือ หรือบุคคลอื่นท่ีกอเหตุใหเกิดความเสียหายได เชน เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือหรือสินคาไฟไหม สินคาเสียหาย 

จากการเปยกชื้นจากนํ้าฝนหรือนํ้าทะเล อีกทั้งปจจุบันยังมีภัยที่เกิดจากการกระทําอันเปนโจรสลัดที่มีพฤติกรรมการปลนจับ 
เรือพรอมลูกเรือเพื่อทําการแลกกับคาไถที่เปนจํานวนเงินมหาศาล 
  ความเสี่ยงดังกลาวมานี้ จะนํามาซ่ึงความสูญเสียท้ังทรัพยสินของบริษัทฯ ตลอดจนเสียโอกาสในการทําธุรกิจท่ีตอง 
หยุดชะงักลงจากการที่ไมสามารถดําเนินการใหเรือว่ิงรับสงสินคาไดตามปรกติ และรวมไปถึงการลดลงของรายไดดวย
   ในเรื่องความเสี่ยงในดานอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยไดมีการทํา 
ประกันภัยทางทะเลที่คุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
  1. การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance)
  2. การประกันภัยคุมครองความรับผิดชอบของเจาของเรือ (Protection and Indemnity Insurance)
  สวนความเสี่ยงทางดานภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด บริษัทก็ไดมีการทําประกันภัยเพิ่มเติมจากขางตนแลว
รวมถึงมีมาตรการปองกันมาเสริมเพื่อลดความเสี่ยงลงดวย
  สวนตนทุนท่ีสําคัญของธุรกิจ คือราคาเชื้อเพลิงเรือ ท่ีถูกกําหนด โดยราคาตลาดโลกเปนตนเหตุท่ีควบคุมไมได 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) ทั้งหมดเพราะผูจางเหมาจะเปน 

ผูรับผิดชอบคานํ้ามันเอง 
  นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ จึงทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการดังกลาว 
โดยมีความเสี่ยงตํ่ามากและไมมีตนทุนการเงินนอย
  ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวาบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับที่ดีมาก

ปจจัยความเส่ียง
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 ความเสี่ยงดานการตลาด
  เนื่องจากธุรกิจดานพาณิชยนาวีเปนธุรกิจเปดเสรีและปริมาณการขนสงสินคาขึ้นอยูกับปริมาณการคาของโลก 
ซึ่งถาชวงใดภาวะเศรษฐกิจดี ตลาดเรือก็จะดีดวย นอกจากนั้นการเขามาของคูแขงอาจทําใหอุปทานดานจํานวนกองเรือ 
มากกวาอุปสงคของตลาด สภาพการขึ้นลงตามวัฏจักรทําใหเกิดความไมแนนอนของผลประกอบการ
  โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพตลาดในปจจุบัน ปริมาณการคาของโลกเกิดความถดถอยอยางเห็นไดชัด อันสืบเนื่อง 
มาจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ท้ังยุโรปและเอเชีย อีกท้ังความตอเนื่องของการท่ีมีปริมาณการเรงตอเรือ 

ใหมๆเขาสูตลาด ที่กอใหเกิดจํานวนกองเรือที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอดีต จึงเกิดการสวนกันระหวางอุปสงคและอุปทาน 
กลาวคือ อุปสงคลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีอุปทานก็ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน จึงนําไปสูการแขงขันกันสูงเปนอยางมาก 

ของบริษัทเจาของเรือ ผลที่ตามมาคือ ราคาคาระวางขนสงไดถูกบีบลงมาเปนอยางมาก และตองแขงขันกันตลอดเวลา
   บริษัทฯ จึงไดปรับกลยุทธโดยไดเนนการบริการประเภทเดินเรือแบบรับจางเหมาเปนระยะเวลา (Time Charter) 
ที่ยาวนานทั้งหมด เพราะผูจางเหมาจะเปนผูรับผิดชอบในการหาสินคาเอง ซึ่งเชื่อวา บริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยง 
เกี่ยวกับตลาดไดในระดับดีมาก  ถึงแมปจจัยความเสี่ยงดานการตลาดเปนสิ่งท่ีบริษัทฯ ควบคุมไดยาก แตบริษัทฯไดมีการเตรียม 
มาตรการปองกันอยางสมํ่าเสมอ ดวยการศึกษาวิเคราะหสภาพตลาดอยูตลอดเวลาโดยอาศัยแหลงขอมูลการวิจัยตางๆ 
สถิติจาก The Baltic Dry Index (BDI) ขอมูลจากลูกคา นายหนา ฯลฯ และที่สําคัญคือการเลือกใชเรือแบบอเนกประสงค 
(Multipurpose Vessel) ขนาดเหมาะสม ที่มีอุปกรณการขนถายพรอม ชวยใหบริษัทฯสามารถปรับกลยุทธการตลาดเพื่อ 
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดทันทวงที 

  (1) ความเสี่ยงจากผูจางเหมา
  ปจจุบันบริษัทฯ  ไดเนนการใหบริการแบบเดินเรือรับจางขนสงเปนระยะเวลา(Time Charter)ทั้งหมด ซึ่งลักษณะ 
ธุรกิจประเภทนี้บริษัทฯ จะตองเปนผูจัดเรือ อุปกรณอื่นๆ และคนประจําเรือ ซึ่งถือเปนทรัพยสินหลักที่สําคัญของบริษัทฯ 
ใหบริการท่ัวโลกตามความตองการและลักษณะธุรกิจของผูจางเหมาหรือผูจางเหมาตอซึ่งผูจางเหมาเหลานี้อาจมีปญหาดาน
การเงินอันจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดหาทางปองกันความเสี่ยงดวยการเลือกทําธุรกิจเฉพาะกับ 
บริษัทใหญและตรวจสอบประวัติของผูจางเหมาจากลูกคาและนายหนากอนเสมอ  ตลอดจนมีการติดตอสรางความสัมพันธ 
ที่ดีอยางตอเนื่องตลอดเวลา

  (2) ความเสี่ยงจากนายหนาหาสินคาและหาผูจางเหมาเรือ
  เพื่อปองกันความเสี่ยงในดานนี้  บริษัทฯ ไดติดตอกับนายหนาระดับโลกที่มีความสามารถ นาเชื่อถือและคุนเคย 
เปนอยางดีกับบริษัทฯมาเปนเวลานานจนสามารถวางใจไดวา บริษัทฯจะมีความเสี่ยงนอยที่สุด



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

27

  (3) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจางบริหารจัดการเรือ
  สัญญาการจางบริหารจัดการเรือใหแกบริษัทเจาของเรือ จะมีระยะเวลาปตอป ซึ่งจะเกิดรายไดใหแกบริษัทฯ 
อยางสมํ่าเสมอ หากลูกคาพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการใหบริการ ก็สามารถตอสัญญาตอไปไดเปนระยะๆ 
และมูลคาของรายไดก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวนของเรือ แตหากลูกคาไมพึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน 

ก็จะไมทําการตอสัญญาจางเพื่อบริหารเรือ ซึ่งนํามาสูความสูญเสียรายไดและโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งปจจัยสําคัญอันจะสงผล 
ตอความสําเร็จหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับความรูความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งในสํานักงาน 

และบนเรือ และรวมไปถึงการมีเคร่ืองมือชวยในการบริหารงานท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอีกดวย บริษัทฯ จึงใหความ 

สําคัญในการคัดสรรพนักงานและสงเสริมใหมีการพัฒนาความรูอยูอยางสมํ่าเสมอ และไดคัดสรรนําเทคโนโลยีใหมๆที่มี 
ประสิทธิภาพ มาใชงานในองคกร เพื่อใหมั่นใจในการบริหารจัดการ และนํามาซึ่งการลดความเสี่ยงดังกลาวดวย

 ความเสี่ยงดานการบริหาร
  ถึงแมการจัดการในการประกอบธุรกิจดานพาณิชยนาวีจะมีรายละเอียดในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับหลาย 
ฝายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งเปนทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (โดยเฉพาะคนประจําเรือ) และบริหาร 
จัดการทรัพยสิน เชน การดูแลตัวเรือ การขนถายสินคา ฯลฯ แตนับวาความเสี่ยงยังจัดอยูในเกณฑที่นอยมากและสามารถ 
ควบคุมได ดังนี้

  1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณและความชํานาญเฉพาะ
     บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนและพัฒนากําลังคนโดยสงพนักงานเขาทําการฝกอบรมในสถาบันตางๆ ท้ังใน 
   และตางประเทศเพื่อเตรียมพรอมดานบุคลากร
  2. ความเสี่ยงในเรื่องคาใชจายในการซอมบํารุง
     บริษัทฯ มีการวางแผนการซอมบํารุงเรือตามกําหนดเวลาไวเพ่ือใหเรือสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
   ตลอดเวลา
  3. ความเสี่ยงจากขอบังคับตามมาตรฐานสากลขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime
   Organization หรือ IMO) ซึ่งมีผลบังคับใชกับเรือที่รับขนสงสินคาระหวางประเทศทั่วโลก
     บริษัทฯ ไดมีหลักปฏิบัติอยางเครงครัด บริษัทฯ มีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลากวา 
   30 ปมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในธุรกิจอยางแทจริง มีการปรับปรุงสถานะองคกรใหทันเหตุการณ 
   ตลอดเวลา
  4. ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล พ.ศ.2549 (Maritime Labour Convention 2006)  
     บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการตามขั้นตอน และสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนดที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
   20 สิงหาคม 2556
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 ความเสี่ยงดานการเงิน
  ก) ดานอัตราแลกเปลี่ยน
  ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสงผลกระทบถึงบริษัทฯ เนื่องจากรายไดทั้งหมดเปน 
เงินดอลลาร สรอ. อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการรองรับไวเปนการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได กลาวคือ รายได 
ของบริษัทฯ ท้ังหมดท่ีไดรับมาเปนเงินดอลลาร สรอ. นั้นจะนําไปชําระหนี้ท่ีเปนเงินดอลลาร สรอ. และเงินตราตางประเทศ 
สกุลอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงกูเงินสวนใหญเปนเงินสกุลดอลลาร สรอ. เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ไดระดับหนึ่ง 
  ข) ดานอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงตอความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดตนทุนดอกเบี้ย โดยใชอัตราดอกเบี้ย 
ทั้งแบบคงที่และลอยตัวสําหรับเงินกูยืม และบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูยืมอยางตอเน่ือง บริษัทฯ มีความเสี่ยง 
ดานตลาดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร สรอ. เนื่องจากเงินกูยืมในสกุลเงินดอลลาร 
สรอ.เกือบทั้งหมดมีอัตราสวนตางคงที่ซึ่งผูกกับอัตราดอกเบี้ยLIBOR แบบลอยตัว

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการและการเมือง
  ภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัดบริเวณนานนํ้าประเทศโซมาเลีย ไดถูกขยายพื้นท่ีออกมาจนครอบคลุมพื้นท่ี 

สวนใหญของมหาสมุทรอินเดีย อันเปนการเพิ่มแรงกดดันใหแกบริษัทเดินเรือทั่วทั้งโลกเปนอันมาก ซ่ึงหากเรือลําหน่ึงลําใดตก 

อยูภายใตการยึดครองของโจรสลัด ก็จะนํามาซ่ึงความสูญเสียทางดานการเงิน คือจะตองนําเงินจํานวนมากเพื่อทําการไถถอน 

เรือและลูกเรือคืนจากโจรสลัด อีกทั้งยังตองเสียโอกาสในการทําการเดินเรือ และรวมไปถึงการสูญเสียดานขวัญกําลังใจ 
ของลูกเรืออีกดวย
  บริษัทฯ ไดจัดใหเรือแตละลํามีการประกันภัยจากการกระทําอันเปนโจรสลัด อีกทั้งยังมีมาตรการปองกันการ 
ถูกจูโจมจากโจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆที่ไดรับการแนะนําจากหนวยงานนานาชาติที่เกี่ยวของ (BMP4- Best 
Management Practices volume 5) รวมไปถึงการจางหนวยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธเพื่อเปนชุดคุมครองเรืออีกดวย 

ทั้งน้ี ยอมกอใหเกิดตนทุนที่มากขึ้นในการเดินเรือ แตเม่ือเปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยงดังกลาวลง ก็นับวามีความคุมคาอยู

 ความเสี่ยงจากธุรกิจเดินเรือท่ีมีลักษณะเปนวัฎจักร มีผลกระทบตอบริษัทกลาวคือ
 ธุรกิจเดินเรือ มีสภาพเปนวัฏจักร
  ธุรกิจเดินเรือเปนธุรกิจประเภทการบริการ  ที่มีวงจรชีวิตขึ้นอยูกับปริมาณความตองการขนสงสินคากับปริมาณ 
จํานวนเรือที่มีใหบริการในชวงน้ันๆ และมักจะมีชวงเวลาแตละรอบคอนขางยาวนานกวาวัฎจักรของธุรกิจประเภทผลิตภัณฑ 
อุปโภคบริโภค วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือมักสํารวจจากสถิติการรับขนสงสินคาของเรือ ขนาดใหญที่เกิดในแตละวัน (BDI) 
ในแตละปที่ผานมา ซึ่งโดยทั่วไปพบวาวัฏจักรธุรกิจเดินเรืออยูที่ประมาณ 7 ป ตอรอบ โดยเร่ิมจากลักษณะที่กําลังมีแนวโนมขึ้น 

จนกระท้ังเติบโตสูงสุด และเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆ ซ่ึงแตละชวงท่ีเกิดขึ้นอาจจะกินชวงระยะเวลายาวนานตางกัน ตัวอยางจากชวงป 
ที่เติบโตสูงสุด 2550-2551 ซ่ึงหลังจากน้ันคาดวาธุรกิจหดจะตัวจนถึงจุดตํ่าสุดในป 2559 และจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นใหม 
ในชวงปลาย 2560 อยางไรก็ตามในแตละชวงก็มีชวงวัฏจักรเล็กๆ เกิดขึ้นดวย ดังน้ันในปจจุบัน นักวิเคราะหจะลดความเสี่ยง 
ของการคาดการณวัฏจักรของธุรกิจน้ี โดยการกําหนดวัฏจักรในชวงที่สั้นๆ และถี่ขึ้น
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 ความเสี่ยงจากวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือ
  ความเสี่ยงของธุรกิจมีไดตั้งแตความเสี่ยงตํ่า จนกระทั่งสูงสุด ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและ 
ดานลบ ผลกระทบดานดี คือ ทําใหบริษัทฯสามารถวางแผนคาดการณการบริการไดเน่ืองจากวัฏจักรโดยทั่วไปชวยใหบริษัทฯ 
สามารถคาดคะเนไดถูกตองพอสมควร สวนผลกระทบดานลบ คือ วัฏจักรของธุรกิจเดินเรือแตละชวงกินเวลาคอนขางยาว 
นานโดยเฉพาะชวงของการตกตํ่า ซึ่งทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในการบริหารตนทุนเพื่อรอสถานการณ
  วัฎจักรของธุรกิจเดินเรือ เปนการอธิบายตามหลักทางเศรษฐศาสตรที่ตองการศึกษาวาบริษัทเดินเรือและ 
การกําหนดคาระวางเรือมีผลอยางไรตออุปสงคและอุปทานในการสรางเรือเพื่อตอบสนองตอการคาทางทะเลอยางไร  
นอกจากนั้นวัฎจักรยังชวยอธิบายผลกระทบของราคาเรือตอประเภทของเรือในชวงที่ธุรกิจตกตํ่า ดังนั้นเราจึงแบงวัฎจักร 
โดยวัดจากอุปสงคของลูกคาไดเปนดังนี้
  • ระยะตกตํ่า (TROUGH)
  เปนระยะแรกของวัฎจักรซึ่งโดยรวมเกิดจากอุปทานลน เห็นไดจากเริ่มมีเรือมาสะสมในเมืองทาในขณะที่เริ่ม 
จะมีการลดความเร็วของเรือเพื่อลดปริมาณการเขามาเทียบทา และชวยประหยัดนํ้ามันดวย ในระยะนี้อัตราคาระวางเรือ 
เริ่มมีแนวโนมลดลงในอัตราท่ีพอๆกับตนทุนของเรือ บริษัทเรือเริ่มรูสึกไดถึงปญหาสภาพคลองการเงินและเริ่มเตรียมการขายเรือ 

ราคาขายเรือเริ่มลดลงและเริ่มมีการขายซาก
  • ระยะฟนตัว (RECOVERY)
  เปนระยะที่ 2 ของวัฎจักรซี่งอุปสงคและอุปทานมีปริมาณพอๆกัน อัตราคาระวางเรือสูงขึ้นกวาตนทุน เรือ
ประเภท คอนเทนเนอรเริ่มขับเคลื่อนเน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือขายสินคากันในระยะน้ีความคาดหวังในตลาดมีทั้งดานดีและดานลบ 
เพราะยังไมแนใจในสภาวะการของตลาดมากนัก แตสภาพคลองทางการเดินเรือของบริษัทฯเริ่มดีขึ้น
  • ระยะสูงสุด (PEAK)
  เปนระยะสามของระดับสูงสุด เนื่องจากอัตราคาระวางคอนขางสูงถึง  2 หรือ 3 เทาของตนทุนเรือ อุปสงคและ 

อุปทานเทากัน เรือมีการวาจางตลอด สภาพคลองการเงินของบริษัทคอนขางสูง ระยะนี้อาจกินเวลาเพียงไมกี่สัปดาห 
หรือหลายปขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทาน ราคาเรือมือสองแพงกวาตนทุน อูตอเรือมีคําสั่งเยอะมาก
  • ระยะพังทลาย (COLLAPSE)
  เปนระยะที่สี่ที่เกิดจากอุปทานมีระดับสูงกวาอุปสงค อัตราคาระวางเริ่มลดลง เรือจํานวนมากเริ่มชะงักอยูใน 
เมืองทาอีกครั้ง ถึงแมวาสภาพคลองทางการเงินยังคงสูงแตเรือเริ่มลดการทํางานลง ทั้งนี้ระยะนี้อาจเกิดจากวัฎจักรของธุรกิจ 

ความหนาแนนของเรือในทาและการสงมอบเรือใหมที่ตองใชเวลามากขึ้น



1.  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
  ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 650,700,000 บาท เรียกชําระแลวทั้งสิ้น 
422,385,213 บาท จํานวนหุน 140,795,071 หุน แบงเปนหุนสามัญ 138,245,071 หุน หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน 
มูลคาที่ตราไว หุนละ 3 บาท
  ข. สิทธิแหงหุนบุริมสิทธิมีดังนี้ 
   1.  เปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุน ใหมีสิทธิเหนือหุนสามัญในการรับเงินปนผล โดยจะไดรับเงินปนผล ในอัตรา
    รอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนบุริมสิทธิตามที่ตราไว
   2. ในปใดที่ไมมีการจายเงินปนผลใหหุนบุริมสิทธิ ใหนําเอกสิทธ์ิดังกลาวในขอ 1 ของหุนบุริมสิทธิไปรวม
    จายในปตอไปจนกวาจะครบ 
   3. หากมีการจายเงินปนผลใหแกหุนสามัญเกินอัตราท่ีหุนบุริมสิทธิจะพึงไดรับตามท่ีกําหนดในขอ 1 ใหจายเงิน  
    ปนผลใหแกหุนบุริมสิทธิในอัตราเทาเทียมกัน
   4. หุนบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเชนเดียวกับหุนสามัญทุกประการ
   การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้น จะกระทําไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการนี้ ใหผูถือหุน 

ที่ประสงคจะแปลงหุนดังกลาว ยื่นคําขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมสงมอบใบหุนคืน

2.  ผูถือหุน
   ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก คิดเปนรอยละของหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 กลุมตระกูลเพ็ญชาติ เปนกลุมผูถือหุนถือหุนรายใหญของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
3.  การออกหลักทรัพยอื่น
   -ไมมี- 

  รายชื่อผูถือหุนรายใหญ     จํานวนหุน       สัดสวนการถือหุน
                (หุน)        (รอยละ)
 1. นายชเนศร เพ็ญชาติ   34,209,970        24.298
 2. นางสาวเกศริน อุนพงศเจริญสุข   15,715,000   11.162
 3. นางปริยนาฏ ยังส   12,068,200       8.571
 4. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล     4,403,100       3.127
 5. นายสุชาติ หวังสวางกุล     2,116,800       1.503
 6. นายนิติ ถาวร      2,000,000       1.421
 7. นายวิชิต สมิทธิเวศม     1,922,100       1.365
 8. พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ     1,803,176     1.281
 9. นายสุพจน ลาภานันตรัตน     1,666,300       1.183
 10. นายพนัส รุงนพคุณศรี     1,603,900       1.139
 รวมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก         77,508,546   55.050

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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  บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลแบบ Stable dividend – per – share policy  
ซึ่งบริษัทจะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหากผลประกอบการของบริษัทมีกําไร โดยที ่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับบริษัทยอยของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจาย 

เงินปนผล ซึ่งตองไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนเชนเดียวกัน ในกรณีที่ผลการดําเนินการมีกําไร

นโยบายการจายเงินปนผล
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โครงสรางภายในบริษัท

ผังองคกร บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

กรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือท่ีปรึกษาแผนกบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีปรึกษาแผนกซอมบํารุงผูจัดการแผนกบัญชี

ผูจัดการแผนกซอมบํารุงผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ

ผูจัดการ
อาวุโสแผนกเรือเชาและปฏิบัติการ

ผูจัดการแผนกบัญชี

ผูจัดการแผนกคนประจําเรือผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน

ผูจัดการ
แผนกบริหารดานความปลอดภัยและDPA

ผูจัดการแผนกการตลาด

โครงสรางการจัดการ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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โครงสรางการจัดการ

 1. คณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 10 คน ดังมีรายนามตอไปนี้

1. พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ
2. นายศุกรีย  แกวเจริญ

3. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล

4. นายอดุลย  จันทนจุลกะ
5. นายสมพร  ไพสิน

6 นายประมวล จันทรชีวะ

7. นายโกวิท  กุวานนท

8. นายศรัณย  เพ็ญชาติ
9. นายชเนศร  เพ็ญชาติ
10. นายชนิตร  เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ (ลาออกทุกตําแหนง ณ วันที่ 
19 สิงหาคม 2562)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(เสียชีวิตวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการอิสระ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการผูจัดการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการท่ีเปนผูบริหาร

รายนามคณะกรรมการ ตําแหนง
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การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการมีกําหนดประชุมปกติอยางนอย ปละ 4 คร้ัง หรือ 3 เดือนคร้ัง ตามกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา 
โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา เลขานุการคณะกรรมการมีหนาที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอม 
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ 
กอนเขารวมประชุม ระยะเวลาการประชุมแตละคร้ัง จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงโดยในป 2562 ท่ีผานมา คณะกรรมการ 
มีการประชุมจํานวน 6  ครั้ง

 1. นายศุกรีย  แกวเจริญ ไดพนจากตําแหนงรองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 2. นายสมพร  ไพสิน ไดพนจากตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562       เนื่องจากเสียชีวิต
 3. นายประมวล จันทรชีวะ รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

1. พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ
2. นายศุกรีย  แกวเจริญ1

3. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
4. นายอดุลย  จันทนจุลกะ
5. นายสมพร  ไพสิน2

6 นายประมวล จันทรชีวะ3

7. นายโกวิท  กุวานนท
8. นายศรัณย  เพ็ญชาติ
9. นายชเนศร  เพ็ญชาติ
10. นายชนิตร  เพ็ญชาติ

6/6
3/6
6/6
6/6
1/6
-

6/6
5/6
6/6
6/6

รายนามคณะกรรมการ วันที่/ครั้งที่ประชุม

คร
ั้งท

ี่ 1 
วัน

ที่ 2
7 ก

ุมภ
าพ

ันธ
 25

62

คร
ั้งท

ี่ 2
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ที่ 1
4 พ

ฤษ
ภา

คม
 25
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คร
ั้งท

ี่  3
วัน

ที่ 1
3 สิ

งห
าค

ม  
25

62

คร
ั้งท

ี่ 4
วัน

ที่ 2
0 ก

ันย
ายน

  2
56

2

คร
ั้งท

ี่ 5
วัน

ที่ 1
3 พ

ฤศ
จิก

ายน
 25

62

คร
ั้งท

ี่ 6
วัน

ที่ 1
9 ธ

ันว
าค

ม  
25

62

รวม

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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 คณะอนุกรรมการ

  • คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะปจจุบัน ไดรับแตงตั้ง  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ 2562 ประกอบดวย 
กรรมการอิสระ 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้

  

  • คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
  คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย
   1. นายชเนศร เพ็ญชาติ
   2. นางสาวญาณิศา นาคทวม

1. นายศุกรีย  แกวเจริญ
2. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล
3. นายอดุลย  จันทนจุลกะ
4. นายสมพร  ไพสิน
5. นายประมวล จันทรชีวะ

3/5
2/5
5/5
1/5
-

รายนามคณะกรรมการ วันที่/ครั้งที่ประชุม
คร

ั้งท
ี่ 1 

วัน
ที่ 2

7 ก
ุมภ

าพ
ันธ

 25
62

ครั้ง
ที่ 2

วัน
ที่ 1

4 พ
ฤษ

ภา
คม

 25
62
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ั้งท

ี่  3
วัน

ที่ 1
3 สิ

งห
าค

ม  
25

62
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ั้งท

ี่ 4
วัน

ที่ 2
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ายน

  2
56

2

คร
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วัน

ที่ 1
3 พ

ฤศ
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ายน
 25

62

รวม

นายประมวล จันทรชีวะ รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
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  • องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการ 8 คน 
   • กรรมการที่เปนผูบริหาร  2 คน  
   • กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  6 คน 
   • กรรมการอิสระ 4 คน 

 การแยกตําแหนง 
  ประธานกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธตามที่ 
คณะกรรมการและฝายบริหารไดพิจารณาและจัดทําขึ้น ตลอดจนดูแลใหการประชุมคณะกรรมการดําเนินไปจนสําเร็จลุลวง
 กรรมการทุกคนไดมีสวนรวมในการประชุมและตั้งคําถามสําคัญๆระหวางการประชุมแตละครั้ง
  อํานาจของคณะกรรมการและฝายบริหารไดรับการจํากัดความและแยกออกจากกันอยางชัดเจน กรรมการจะ 
ประชุมกันเปนครั้งคราวเพื่อใหคําแนะนําและสนับสนุนฝายบริหารผานกรรมการผูจัดการ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ 
จะไมยุงเกี่ยวกับงานประจํา หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตความรับผิดชอบของฝายบริหาร กรรมการผูจัดการเทานั้นที่ได 
รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการใหทํางานเหลานี้ ดังนั้นอํานาจและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการจึงสอดรับกับ 
ฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการระบุขอบเขตหนาที่และอํานาจของฝายบริหารทุกระดับไว 
อยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อความชัดเจน

1. พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ
2. นายศุกรีย  แกวเจริญ

3. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล

4. นายอดุลย  จันทนจุลกะ
5. นายสมพร  ไพสิน

6 นายประมวล จันทรชีวะ

7. นายโกวิท  กุวานนท

8. นายศรัณย  เพ็ญชาติ
9. นายชเนศร  เพ็ญชาติ
10. นายชนิตร  เพ็ญชาติ

ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ (ลาออกทุกตําแหนง ณ วันที่ 
19 สิงหาคม 2562)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(เสียชีวิตวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการอิสระ
(ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการผูจัดการ / กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูจัดการ/กรรมการท่ีเปนผูบริหาร

รายนามคณะกรรมการ ตําแหนง

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสรางการจัดการ 
ประธานกรรมการ
  ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผูถือหุน หากประธาน 
กรรมการไมสามารถเขารวมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เขารวมประชุมหน่ึงทานใหเปนประธานในที่ประชุมน้ัน 
ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลใหการประชุมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวกับการ
ประชุม ตลอดจนจัดการใหการประชุมเปนไปตามวาระแหงการประชุมนั้น

คณะกรรมการ
  คณะกรรมการจะตองประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายกฎ 
และระเบียบทั้งหมดคณะกรรมการมีหนาที่หลักในการกํากับและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชนของ 
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือผานคณะกรรมการชุดยอยอื่น คณะกรรมการ 
พึงมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
  1 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนเวนแต
   ในเร่ืองที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติ
   ที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญ ตามกฎเกณฑของ
   ตลาดหลักทรัพยฯ  หรือตามที่หนวยงานราชการอ่ืนๆกําหนด เปนตน
  2 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําป
   ของบริษัทฯ
  3 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
   มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ 
   และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง 
   เพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ
  4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที ่
   และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
  5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามของกรรมการอิสระ
   ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
   ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯตอไป
  6. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
   รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ
  7. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได
  8. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
   เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ 
   อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆได
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  9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ
   จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือ ระเบียบที ่
   เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
  10. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
   ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของของ
   ตลาดหลักทรัพยฯ
  11. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นวาบริษัทฯมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนน้ันและ
   รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
  คณะกรรมการไดมอบหมายอํานาจและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะทํางานรวมกับเจาหนาที่ 
บริหารอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไปตามแผน คําสั่งหรือ 
ทิศทางอยางหนึ่งอยางใดของคณะกรรมการ 
  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ 
กิจการที่บริษัทฯดําเนินอยูในปจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทํางานรวมกับฝายบริหารอยางใกลชิดในลักษณะที่สอดคลอง 
กับกรอบคานิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) ของบริษัทฯ 
รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 กรรมการผูจัดการ 
  อํานาจและหนาที่ของกรรมการผูจัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
  1 ดูแลใหการปฏิบัติการของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย งบประมาณและแผนที่คณะกรรมการ
   ใหความเห็นชอบ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายระเบียบ และประกาศของหนวยงานราชการ 
   ที่เกี่ยวของ 
  2 ติดตามและจัดทํารายงานที่เก่ียวกับสภาพธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯรวมทั้งการใหคําแนะนํา 
   วาดวยทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายและสภาพตลาด
  3 พิจารณาและใหความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคําส่ังของคณะกรรมการและภายใตขอบเขตที่ 
   คณะกรรมการกําหนด
  4 จัดการและดูแลหนวยงานภายในองคกรทั้งหมดทั้ง ฝายธุรกิจและฝายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝายการเงิน
   การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และธุรการ
  5 เปนตัวแทนบริษัทฯ รวมท้ังมีอํานาจในการติดตอประสานงานกับหนวยงานรัฐและผูมีอํานาจในการควบคุม
  6 ดูแลการติดตอส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียทุกรายและดําเนินการในดานการสงเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ 
   ของบริษัทฯ
  7 ทํางานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆมอบหมาย
  8 ดูแลใหมีการดําเนินการตามแนวปฏิบัติวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี
  9 กลั่นกรองเรื่องราวตางๆ กอนนําสงคณะกรรมการ 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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 2. ผูบริหาร
  ผูบริหารบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
  1.  นายชเนศร เพ็ญชาติ   กรรมการผูจัดการ
  2.  นายชนิตร เพ็ญชาติ   กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการ
  3. เรือเอกพยุง เจริญสุข   ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการฝายกองเรือ
  4. นายวันชัย นิพยากรณ   ที่ปรึกษาแผนกซอมบํารุง
  5. นายวรเศรษฐ เรืองศรี   ผูจัดการอาวุโสแผนกเรือเชาและแผนกปฏิบัติการ
  6. นางทัศนียา ศรีเจริญ   ที่ปรึกษาแผนกบัญชี
  7. นางนิภา อารีนิจ   ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน
  8. นางสาวญาณิศา  นาคทวม   ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
  9. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ   ผูจัดการแผนกการตลาด
  10. นางจิราภรณ เชื้อเมืองพาน   ผูจัดการแผนกบัญชี
  11. นายเริงณรงค  เรืองทอง   ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ
  12. นายสันติ ศรีทอง   ผูจัดการแผนกซอมบํารุง
  13. นางศิริพร  ประทุมธนาเสฏฐ   ผูจัดการแผนกบัญชี
  14. นายเอกวิทย  ดุลบุตร   DESIGNATED PERSON ASHORE AND
      SAFETY MANAGEMENT SYSTEM MANAGER

 3. เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการแตงตั้ง นางสาวสุพัตรา ทรัพยภัย เปนเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุม 
คณะกรรมการและผูถือหุน และเพื่อชวยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยหนาที่เลขานุการ 
บริษัทจะรายงานตอประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการดังนี้ใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอกําหนด กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ และแจงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใหคณะ 
กรรมการทราบ
  • จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทและ
   ขอพึงปฏิบัติตางๆ
  • บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ 
   ที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
  • ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ ตามระเบียบและขอกําหนดของ
   ตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต.
  • ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ
  • ดูแลเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
   ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงาน
   การมีสวนไดเสียของกรรมการหรือผูบริหาร
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 4. คาตอบแทน
 คาตอบแทน  กรรมการ   ผูบริหาร   กรรมการตรวจสอบ  ผูสอบบัญชี   
 ก. คาตอบแทนกรรมการเปนรายเดือน(รวมทั้งป)
     ลําดับที่      รายนามคณะกรรมการ              บาท
       1.    พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 432,000.00
       2.    นายศุกรีย แกวเจริญ  203,400.00
       3.   นายศิริชัย สาครรัตนกุล 216,000.00
       4.   นายอดุลย จันทนจุลกะ 216,000.00
       5.   นายสมพร ไพสิน   162,000.00
       6.   นายโกวิท กุวานนท   216,000.00
       7.   นายศรัณย เพ็ญชาติ   216,000.00
       8.   นายชเนศร เพ็ญชาติ   180,000.00
       9.   นายชนิตร เพ็ญชาติ   180,000.00
     10.   นายประมวล จันทรชีวะ   28,800.00
       รวม                      2,050,200.00

 ข. คาตอบแทนของผูบริหาร 14 คน จํานวน                    22,275,673.31 บาท

 ค. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 คนซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม
     1.   นายศุกรีย แกวเจริญ   108,000.00  บาท
     2.   นายอดุลย จันทนจุลกะ   90,000.00 บาท
     3.   นายสมพร ไพสิน     18,000.00 บาท
     4.   นายศิริชัย สาครรัตนกุล   54,000.00 บาท
       รวม    270,000.00 บาท
 
ง.  คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน    1,594,197.11 บาท  

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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 5. บุคลากร
 บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  พนักงานประจําสํานักงาน 41 คน
  จํานวนพนักงานทั้งหมด 41 คน
  ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีพนักงานประจําสํานักงาน ทั้งสิ้น 41 คน ประกอบดวยกรรมการผูจัดการ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ ผูจัดการอาวุโส ผูจัดการแผนก รวม 14 คน และพนักงานอีก 27 คน 
โดยมีพนักงานของแตละสายงานดังนี้

  • รวมจํานวนพนักงานของบริษัทฯ 41 คน ทั้งนี้ไมรวมคนประจําเรือ
  • คาผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ไมรวมกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมรวมคนประจําเรือ ณ 31
   ธันวาคม 2562 เปนเงินจํานวน 9,621,516.92 บาท
  • บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแกผูบริหารและพนักงาน
   (ไมรวมคนประจําเรือ) เปนจํานวน 1,766,742.84 บาท
  • นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อยูในรายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการ 

1.  สํานักผูจัดการ        7
2.  ฝายกองเรือ         6
3.  ฝายปฏิบัติการ        3
4.  ฝายคนประจําเรือ        8
5.  ฝายการตลาด        1
6.  ฝายทรัพยากรบุคคล        6
7.  ฝายการเงินและบัญชี        6
8.  ฝายบัญชีคนประจําเรือ       4
   รวม       41

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน
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 1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  ในป 2562 บริษัทฯ  ไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสราง 
ใหองคกรมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตอยางย่ังยืน โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและ 

การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของ 
ผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทฯ 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้

รายงานวาดวยการกํากับดูแลกิจการ
  หลักการวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งที่เนนยํ้าในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
ทั้งน้ีบริษัทฯ เชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนไดสําเร็จ การกํากับดูแลกิจการเปน 

ตัวกําหนดโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธระหวางผูถือหุนของบริษัทฯ  คณะกรรมการและฝายบริหาร โดยมี 
เปาหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว พรอมกับการคํานึงถึงผลประโยชนของ 
ผูมีสวนไดเสียรายอ่ืนดวย 
  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกลาว คือ การกํากับดูแลกิจการ หนาท่ี 
ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแกกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร ซ่ึงจะปฏิบัติตามนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ 
ตางๆที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไดติดตามกฎระเบียบใหมๆที่ประกาศใชและปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเขากับกฎ 
ระเบียบดังกลาว การกํากับดูแลกิจการที่ดีจําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางดีจากคณะกรรมการและฝายบริหารเพื่อให 
เกิดการปฏิบัติและตัวอยางที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุมจุฑานาวี 

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนทุกคน และพยายามศึกษาทําความเขาใจความตองการของผูถือหุน 

ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน 

อยางมีระบบ กรรมการแตละทานเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ทุมเท และมีความเปนอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจใน 

ระดับสูง อีกทั้งยังคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆอีกดวย 
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการน้ีตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเชื่อมในหวงโซอํานาจ 
ระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาท 
ควบคูของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอ่ืนๆ ทั้งในฐานะที่เปนกรรมการและผูบริหารระดับอาวุโส 

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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  ในป 2562 คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลายประการเพื่อใหสอดคลอง 
กับแนวทางปฏิบัติสากล นอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพของระบบ 
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลใหฝายบริหารปฏิบัติงานภายใตนโยบายอยาง 
มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับทั้งหมด 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการจัดทําแผนการดําเนินการและการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาองคกร 
ปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกํากับดูแลกิจการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนโยบาย 

การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยในปที่ผานมา แผนกตรวจสอบภายใน 
ไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ภายใตการกําหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยรวมเปนของประธานคณะกรรมการ 
  นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหประธานคณะกรรมการ  มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหความ 
สัมพันธระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารเปนไปอยางซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพในระหวางการประชุมกรรมการ 
นัดตางๆ ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับกรรมการผูจัดการระหวางการประชุมคณะกรรมการ 
และตองติดตอกับกรรมการทานอ่ืนตลอดจนผูถือหุน 
  นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวขอตอไปนี้ 
   1. สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
   2. นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
   3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
   4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
   5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งแบบคณะและรายบุคคลเพื่อ 
ทบทวนผลงานและประเด็นตางๆ ในระหวางปที่ผานมาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน   เลขานุการบริษัทเปนผูสง 
แบบประเมิน รับแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานคณะกรรมการโดยมีเกณฑหลักในการประเมิน 

ดังนี้  0 = ไมเคยปฏิบัติ  1 = ปฏิบัติคอนขางนอย  2 = ปฏิบัติพอสมควร   3 = ปฏิบัติอยางดีและ 4 = ปฏิบัติอยางดีเย่ียม 
  การประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบคณะ ประเมินดานตางๆ ดังนี้  1. โครงสรางและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ  2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   3. การประชุมคณะกรรมการ   4. การทําหนาที ่
ของกรรมการ  5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
  ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ประเมินดานตางๆ ดังนี้  1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ 
และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได   2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถ 
และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ  3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได  
4. มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล  5. มีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่ม 
แกกิจการในระยะยาว และ 6. การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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การพัฒนากรรมการ
  บริษัทสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอยาง
ตอเนื่องทุกป เพื่อพัฒนาและสงเสริมในสวนท่ีกรรมการเห็นวามีความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี และเพื่อใหกรรมการพรอม 

สําหรับความเปลี่ยนแปลงภายนอก

 2. คณะกรรมการชุดยอย
  โครงสรางกรรมการบริษัท:บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)มีโครงสรางการจัดองคกรประกอบดวย คณะ 
กรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการกํากับดูแล 
การปฏิบัติงาน (Compliance Committee) 

คณะกรรมการบริษัท
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 8 คน ดังมีรายนามตอไปนี้
  1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ   ประธานกรรมการ
  2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  3. นายอดุลย จันทนจุลกะ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  4. นายโกวิท กุวานนท   กรรมการอิสระ
  5. นายประมวล จันทรชีวะ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  6. นายศรัณย เพ็ญชาติ   กรรมการ
  7. นายชเนศร เพ็ญชาติ   กรรมการผูจัดการ
  8. นายชนิตร เพ็ญชาติ   กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตามขอบังคับบริษัท กรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการ 
ดําเนินงานของบริษัท ควบคุมใหฝายจัดการของบริษัท บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

โดยกรรมการที่ไมเปนกรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน
  การแตงตั้งกรรมการจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
  1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
  2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน  
   กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
  3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ  
   ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
  4. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
   ท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออก
   จากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ 

   ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
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 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ      
  1. นายศุกรีย แกวเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
  2. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  (ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2562)
  3. นายอดุลย จันทนจุลกะ  กรรมการตรวจสอบ  
  4. นายสมพร ไพสิน  กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
  5. นายประมวล จันทรชีวะ  กรรมการตรวจสอบ  (ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)  
   นางสาวสุพัตรา ทรัพยภัย    เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
  คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรอบรู และมีประสบการณ ซึ่งจําเปนตอการทํางานในหนาที่ของตน 

กอนการเปดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีภายนอก และหัวหนางานตรวจสอบภายใน จะเขารวม 
การประชุมทุกครั้ง ในระหวางป คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมรวมกับผูสอบบัญชีและหัวหนางานตรวจสอบภายในแยก 
ตางหากโดยไมมีฝายบริหารเขารวมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มที่จากคณะกรรมการใหทํางานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตาม 
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และการดําเนินการใหมั่นใจวาการเปดเผยขอมูลและการจํากัดอํานาจทางดานการเงินของ 
ผูบริหารเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ในแตละปจะมีการกําหนดวาระลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถ 
เฝาติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจําปของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะ 
รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตอท่ีประชุมคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมทุกคร้ัง ระหวางการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นท่ีเกิดขึ้นกับผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและ 
หัวหนางานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูสอบบัญชีภายนอก
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสมํ่าเสมอ ในป 2562  มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้งและรายงานตอคณะ 
กรรมการบริษัทฯหลังการประชุมทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  1 สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณาใหความเห็นชอบ
   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สําคัญที่เสนอโดยฝายบริหารของบริษัทฯ
   และประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจําป
   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนําใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน 
   และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
  2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
   Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
  3 สอบทานแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ ประเมินผลการตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆตามวิธีการของ 
   หนวยงานตรวจสอบภายใน
  4 พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
   หรือเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
   และพิจารณางบประมาณของหนวยงานตรวจสอบภายใน
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  5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการ
   สอบทานความเห็นของฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบที่ไดมีการเสนอและรายงานไว
  6 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด 
   หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  7 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอคา
   ตอบแทนของบุคคลดังกลาว 
  8 ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
  9 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
   และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด 
   ตอบริษัทฯ
  10 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
   ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
   ดังตอไปนี้
   * ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูก
    ตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได

   * ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

   * เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง

   * ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

   * จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน

   * ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้

   * ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย 
    แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

   * รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
    รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  11 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะใหมีการแกไขใน 
   ประเด็นที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม
  12 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
  มีหนาท่ีศึกษากฎเกณฑ  ขอบังคับใหมๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส 
  คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย
  1. นาย ชเนศร เพ็ญชาติ
  2. นางสาวญาณิศา นาคทวม

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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 การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
  คณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูพิจารณาและเสนอการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอก 
และคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2562  ผูถือหุนใหความเห็นชอบดังตอไปนี้
  1. แตงตั้งผูสอบบัญชี  ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี
                 ชื่อ                    เลขที่รับใบอนุญาต                สํานักงาน
   1. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร  7645     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
   2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  2982     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
   3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน 5599     บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เออินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
  โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ  
งบการเงินรวม
  2.  คาธรรมเนียมการสอบบัญชีจํานวน 1,065,000 บาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ  
   และงบการเงินรวม

ผลประโยชนที่ขัดแยง
  ธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัทฯ  
  คณะกรรมการเขาใจวาธุรกรรมท่ีอาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาท่ีเกี่ยวของ 
จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
  นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับ 
บริษัทฯ อยางเครงครัด และดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด ขอกําหนดและ 
เง่ือนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ 
บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวทั้งหมดจะตองนําสงคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหวางการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระ 

และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมอยูดวย 
  คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยธุรกรรมดังกลาวดวย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลของธุรกรรมดังกลาวอยางละเอียด ซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน คูสัญญาในธุรกรรม เหตุผล 
ของการทําธุรกรรม และความจําเปนของธุรกรรมในรายงานประจําปของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ที่เกี่ยวของ 
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน 
สวนตัว ดังนั้นกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจนําไปสูการขัดแยง 
ทางผลประโยชนกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมใน 
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมีการขัดกัน 
ระหวางผลประโยชนของกรรมการเหลานั้นกับบริษัทฯ
  คณะกรรมการและฝายบริหารยังไดยํ้าเนนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหวาง 
บริษัทฯ และบริษัทยอย อยางรอบคอบและไมมีอคติดวย
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 3. การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ
   กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไมทําหนาที่ผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม 
และเปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 1. มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการ
  ตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการ ดําเนินงานของคณะ
  กรรมการตรวจสอบ
 2. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 3. สามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได
 4. เปนผูที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
  นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
 5. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือ
  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีสวนรวมในลักษณะ
  ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
 6. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา
  คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
  ที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
 7. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะ
  ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
  ไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
  อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง
   ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ เพื่อประกอบกิจการ  
  การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน  
  ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน  
  ผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต  
  20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา  
  ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผยขอมูลและ  

  การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ ดังกลาว ใหนับ  
  รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 8. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมเปนผูถือ  
  หุนใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี  
  ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว 

  มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

48



 9. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
  ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ในกรณี
  ที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร
  หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
  2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
 10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
  เกี่ยวของกับผูถือหุนใหญของบริษัท 
 11. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
 12. กรรมการอิสระตองไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
  เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
  ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
  เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
 13. กรรมการอิสระอาจมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่
  อาจมีความขัดแยง ในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ(Collective Decision)
 14. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทรวม
  หรือบริษัทยอยได แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยและคาตอบ
  แทนรวมที่ไดรับจากบริษัทรวมหรือบริษัทยอยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําปตามที่ ต ล า ด
  หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดโดยไมตองเปดเผยคาตอบแทนแยกเปนรายบริษัท
   ในป 2562 กรรมการอิสระไดมีการประชุมโดยไมมีฝายจัดการเขารวมดวย 1 ครั้งเพื่อหารือระหวางกันและ 
อภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการ

 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด:
   วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดไมผานคณะกรรมการสรรหา 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุดไมไดใชวิธีการสรรหา แมวาในกระบวนการคัดเลือก 

ผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาแตใน กระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยคํานึงถึงความเหมาะ 
สมดานคุณวุฒิประสบการณและความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ี 
ผานมา
   กรรมการผูไดรับการแตงตั้งใหม จะไดรับการปฐมนิเทศ เพื่อเปนการแนะนําแนวทางการดําเนินงานในภาพรวม 
ของบริษัท โครงสรางบริษัทยอย และบริษัทรวม รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ และจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีใน 
ฐานะกรรมการของบริษัท

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
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  5 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เสนอตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการ
   สอบทานความเห็นของฝายบริหารที่มีตอประเด็นการตรวจสอบที่ไดมีการเสนอและรายงานไว
  6 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด 
   หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอคา
   ตอบแทนของบุคคลดังกลาว 
  8 ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
  9 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด 
   ตอบริษัทฯ

10 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย

   ดังตอไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูก

    ตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้
ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย 

    แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได

    รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และพิจารณาเสนอแนะใหมีการแกไขใน 

   ประเด็นที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม
  12 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)
มีหนาท่ีศึกษากฎเกณฑ  ขอบังคับใหมๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส 
  คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบดวย
  1. นาย ชเนศร เพ็ญชาติ
  2. นางสาวญาณิศา นาคทวม

 4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

  เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
  (1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุม ดูการจัดการโดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ 

ในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธเปนของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณาเรื่องในรายละเอียดใหกับคณะกรรมการ 
ชุดยอยและเจาหนาท่ี (ในกรณีท่ีเปนกระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจัดการ (ในกรณีท่ีเปนการบริหารจัดการกิจกรรม 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ) 
  คณะกรรมการไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 1 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ 
อยูดานลางนี้ ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ”
  (2) ขอตกลงระหวางบริษัทกับผูถือหุนอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม (shareholders’ 
agreement)
  ไมมี

 5. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
  บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนโดยกําหนด 
ใหผูบริหารตองรายงานการซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา 
และมีจริยธรรมพื้นฐานเปนหลัก

 6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
  (1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 1,594,197.11 บาท
  (2) คาบริการอ่ืน( non-audit fee) 
   ไมมี

 7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเปนตัวเชื่อมในหวงโซอํานาจ 
ระหวางผูถือหุนและกรรมการผูจัดการและทีมบริหาร นอกจากนี้นโยบายยังมีเนื้อหาครอบคลุมอยางชัดเจนถึงบทบาทควบคู 
ของกรรมการผูจัดการ และกรรมการที่เปนผูบริหารอ่ืนๆ ทั้งในฐานะที่เปนกรรมการและผูบริหารระดับอาวุโส 
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 สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
  บริษัทฯ ยึดหลักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยการใหความสําคัญในการปกปอง 
ผลประโยชนและสิทธิการรับขอมูลของผูถือหุนอยางดีที่สุดตลอดมา บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหผูถือหุนมีโอกาสในการ 
เสนอวาระการประชุมผูถือหุนกอนการประชุม และเสนอชื่อกรรมการผานทางเว็บไซตของบริษัท คือ www.jutha.co.th  
ผูถือหุนทุกรายจะไดรับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนประจําปกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมรายงาน 
ประจําป รายละเอียดขอมูลของแตละวาระอยางครบถวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผยแพรคําบอกกลาวและเอกสารการ 
ประชุมบนเว็บไซดของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น ในการประชุมฯ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะสอบถามและแสดงความเห็นเรื่องตางๆ อยางเสรี ซึ่งบริษัทฯ  
ใหเวลาผูถือหุนอยางเต็มที่และตอบทุกคําถามอยางครบถวนในสาระสําคัญ ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวย 

ตนเองก็สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนดเพื่อเขาประชุมและลงมติแทนได 
บริษัทฯมีการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนปละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยยึด 
หลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมาย ตั้งแต 
การกําหนดวันประชุม วันปดสมุดทะเบียนเพื่อใหสิทธิผูถือหุนเขารวมประชุม การแจงวาระการประชุม การจัดสงเอกสาร 
ตลอดจนสงรายงานการประชุม เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการ 
ประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 1 ฉบับเพื่อแจงการเชิญประชุม โดยลงประกาศติดตอกันเปนเวลา 3 วัน และ 
ลงประกาศกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน สวนรายชื่อและประวัติกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

หรือกรรมการที่เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ไดจัดสงใหผูถือหุนทราบพรอมกับคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน
ขั้นตอนการประชุมผูถือหุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
  1. กอนการประชุมผูถือหุน
  บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนใหผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 
กระทรวงพาณิชย กอนการประชุม ในระยะเวลาที่เหมาะสมสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด (ไมนอยกวา 7 วันกอนถึง 
วันประชุม) ในคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลที่ระบุวันเวลา สถานที่จัดประชุม รวมทั้งจัดสงเอกสารประกอบ 
วาระที่จําเปน แนบไปพรอมกับคําบอกกลาวนั้นดวย เชน รายละเอียดขอมูลการประชุมแตละวาระ รายงานประจําป 
แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เปนตน บริษัทฯเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทานเปนผูรับมอบฉันทะในกรณีที่ผูถือหุน 

ไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง รวมทั้งแสดงขอเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ เพื่อให 
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลในการพิจารณาอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังไดเผยแพรขอมูลของคําบอกกลาว 
เรียกประชุมผูถือหุนเปนภาษาไทยบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เพื่อใหผูถือหุนสามารถ 

เขาถึงและศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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  2. ระหวางการประชุมผูถือหุน
  บริษัทฯ จัดใหมีบุคลากรและอุปกรณอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอยางเพียงพอ 
กรรมการ เลขานุการบริษัท ผูบริหารสูงสุดดานการเงิน และผูสอบบัญชีบริษัทฯ เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง บริษัทฯ 
ไดดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ และเรียงลําดับตามวาระที่ระบุไวในคําบอกกลาว ผูถือหุนทุกรายสามารถลงคะแนน 

เสียงไดอยางเทาเทียมกัน ไมมีรายใดรายหนึ่งถูกจํากัดสิทธิ บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถแสดงความคิดเห็นและ 
ซักถามอยางเทาเทียมกันในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ และรายการตางๆ ในงบการเงินประจําปของบริษัทฯ 

ที่ผูถือหุนตองการทราบ
  บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง บริษัทฯ เปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระในท่ีประชุมผูถือหุน โดยระบุจํานวนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง
  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

  3. ภายหลังการประชุมผูถือหุน
  บริษัทฯ ไดนําสงรายงานการประชุม งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใหกับกระทรวงพาณิชย 
ภายในเวลาที่กําหนด

 นโยบายวาดวยสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 
  คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง พนักงาน 
ฝายบริหาร และสังคมสวนรวม โดยใชนโยบายกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและสรางความมั่นใจ 
วาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี ดังนี้
  ก ผูถือหุน-บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนได คํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบัน
   และอนาคตการเจริญเติบโตของมูลคา เพื่อมุงสรางผลกําไรอยางสมํ่าเสมอ
  ข ลูกคา-บริษัทฯ ตระหนักดีกวา ลูกคาเปนผูมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
   บริษัทฯ จึงมุงเนนสรางความพึงพอใจลูกคาดวยการใหบริการดีที่สุด ถูกที่สุดและเร็วที่สุด
  ค เจาหนี้-บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลงและสัญญากูยืมที่กระทําไวกับเจาหนี้ทุกรายอยางเครงครัดและ
   รายงานเจาหนี้ใหทราบถึงผลการประกอบการและการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
  ง คูคา-บริษัทฯ ถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสรางมูลคา บริษัทฯ จึงคํานึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน 
   รวมกันในการดําเนินธุรกิจ 
  จ คูแขง-บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ตามกรอบกติกาการ
   แขงขัน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมดวย
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  ฉ พนักงาน-ถือเปนสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุงเสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางาน
   ที่ดีรวมกัน ใหผลตอบแทนตามระดับความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานตลอดจนสงเสริม
   การพัฒนาความรูเพิ่มเติมใหแกพนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน (in-house) รวมถึงการจัดสงพนักงาน
   ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
   และพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
   ประจําทุกป ประกันอุบัติเหตุสําหรับพนักงานรับสงเอกสาร พิจารณาใหเงินรางวัลประจําป รางวัลการทํางาน
   นาน 10 ป ขึ้นไป และไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อสงเสริมการออมทรัพยในระยะยาวใหแก 
   พนักงานดวย
  ช ฝายบริหาร-บริษัทฯ ตระหนักดีวาฝายบริหารเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้จึงได
   มีการจายคาตอบแทนผูบริหารอยางเหมาะสม มียานพาหนะประจําตําแหนงเพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   ใหอิสระแกฝายบริหารในการทํางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ
   และเพ่ือดําเนินการตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหปฏิบัติตามหลัก
   เกณฑเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และขอมูลภายในของบริษัทฯ  โดยขอความรวมมือจากผูบริหาร
   ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับและขอมูลภายในของบริษัทฯแกบุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่
   เกี่ยวของ และไมดําเนินการซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/เสนอขาย หรือชักชวนให บุคคลอื่นซื้อ/ขาย หรือเสนอซื้อ/
   เสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือออมในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ กอนการประกาศ
   งบการเงินรายป และรายไตรมาสสูสาธารณชน และภายหลังจากการประกาศ งบการเงินแลวอยางนอย 24 ชั่วโมง ทั้งน้ี
   บริษัทฯ ถือวาจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญท่ีตองสงเสริมใหฝายบริหารและพนักงานถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
   บริษัทฯ มีการประกาศใชหลักเกณฑ และวิธีการของบริษัทฯ เรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหบริษัทมีขอมูลสําหรับใชประโยชนภายในบริษัทประกอบการดําเนินการตาม 
ขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนําไป 
สูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยได

 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
   การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

   บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญกับการนําหลักธรรมมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาใชเปนนโยบายใน
การบริหารงานอยางตอเนื่อง โดยตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของ บมจ.จุฑานาวี 
รวมถึงคณะกรรมการ บมจ.จุฑานาวี ไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น 

ใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ในการดําเนินธุรกิจที่ตองคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได เคารพ 

กฎหมายและขอบังคับอยางเครงครัด โดยมุงเนนการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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         วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558 บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective 
   Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต ในโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
   ไทยในการตอตานการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC )
   ซ่ึงเปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
   การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดําเนินการโดยความรวมมือของ 8 องคกรชั้นนํา ไดแก สมาคมสงเสริมสถาบัน
   กรรมการบริษัทไทย กับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย
   สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
    ทั้งนี้บริษัทที่เขาเปนแนวรวมนี้ จะรวมกันดําเนินงานตามกรอบและขั้นตอน ซึ่งเปนไปตามหลักสากลอันไดแก
   หลักที่ 10 วาดวยการตอตานการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global Compact
   คือหลักการดําเนินธุรกิจวาดวยการตอตานการใหสินบน (Business Principles for Countering Bribery)
   ซึ่งกําหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการตางๆที่เผยแพรโดย ธนาคารโลก และ Center
   for International Private Enterprise (CIPE)และ องคกรนานาชาติอ่ืนๆ

 ความขัดแยงทางผลประโยชน
   กรณีที่บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น 

บริษัทฯ มีมาตรการและนโยบายใหการทํารายการเปนไปตามสภาพการปกติ และถือปฏิบัติเชนเดียวกับบุคคลภายนอก อื่นๆ 

โดยไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ

 จริยธรรมทางธุรกิจ
   บริษัทฯ ไดมีการแจงแนวทางใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ 
ของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานมี หมวดวินัยและการลงโทษทางวินัย 

ไวชัดเจน

 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประกอบดวย
  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  8 คน  
  กรรมการที่เปนผูบริหาร  2 คน   
  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร   6 คน   
  กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ  3 คน   
  กรรมการตรวจสอบ    3 คน 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

54



  ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและชุมชน-บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานดานความปลอดภัย 
ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯใหความสําคัญกับประเด็นตางๆท่ีกระทบตอผลประโยชนของภาคประชาชน บริษัทฯ ไดใหการ 
สนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนใหพนักงานมีความหวงใยตอสิ่งแวดลอม

 1. นโยบายภาพรวม
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอ 
สังคม สิ่งแวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสีย(stakeholders)โดยมีหลักการ 8 ขอดังนี้ 
  (1)   การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
  (2)   การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
  (3)   การเคารพสิทธิมนุษยชน
  (4)   การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
  (5)   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
  (6)   การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
  (7)   การรวมพัฒนาชุมชนตอสังคม
  (8)   การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอม 
        และผูมีสวนไดเสีย
  บริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ และไดรับ 
ความไววาง ใจมากที่สุด มุงเนนสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยการมีความสํานึกรับผิดชอบตอผูถือหุน พนักงาน 

ชุมชน และสังคม อันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

  (1)   บริษัทฯไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการตามหลักสากล เพื่อเขาโครงการ ISO 9001:2015 และไดรับ 
ประกาศนียบัตร ISO 9001:2015 จาก NIPPON KAIJI KYOKAI เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
    (2)  การดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย โดยบริษัท จุฑานาวี จํากัด(มหาชน) มีเจตนารมณที่จะดํารงตน 
ใหเปนบริษัทฯ ที่เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม(Good Corporate Citizen)ในการดําเนินงานและการทํากิจกรรมทุกดาน 
บริษัทตระหนักดีวาการที่บริษัทประกอบธุรกิจขนสงทางทะเล มีเรือเดินทะเลอยูทั่วโลก จึงเปนหนาที่ ที่บริษัทฯจะตองดําเนิน 

กิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางเครงครัด นอกเหนือจากหลักจริยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให 
สอดคลองกับผลประโยชนของสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียของ 
บริษัทฯ คุณภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย การมีสวนรวมในชุมชนและการพัฒนาสังคม และการคุมครอง 
สิ่งแวดลอม ดังนี้

ความรับผิดชอบตอสังคม
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  บริษัทฯตระหนักของคุณคาของพนักงานและมุงรักษาพนักงานใหทํางานในระยะยาว โดยปจจุบันอายุเฉลี่ย 
การทํางานของพนักงานของบริษัทฯอยูที่ 13 ป เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งมีคาและสําคัญตอการเติบโตของกลุม 
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นกลุมบริษัทฯมีความมุงหมายที่จะรับและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและ 
สรางสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ( life/work balance ) ของพนักงานทุกคนใหมีมากขึ้น กลุมบริษัทฯ มีกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ จัดใหพนักงานไดรับการตรวจสุขภาพประจําป มีประกันชีวิตสําหรับพนักงานรับสงเอกสาร และมีวันหยุดตาม 

ประเพณี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสวนบุคคล และโครงการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะ 
ในการทํางานใหกับพนักงานอีกดวย โครงการเหลานี้จะสัมพันธกับหนาที่การงานของพนักงานแตละคนในกลุมบริษัทฯ
  นอกจากนี้ กลุมบริษัทฯ ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะใหคําปรึกษา 
และคําแนะนําเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆใหกับพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการที่จะ 
พูดคุยกับผูบริหาร ในเรื่องเก่ียวกับสวัสดิการสําหรับพนักงาน รวมท้ังใหความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ 
การจัดสวัสดิการตอคณะกรรมการสวัสดิการ และนําสงรายละเอียดใหแกกองทุนประกันสังคมรับทราบอยางโปรงใส
  เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งมีคาที่สุด บริษัทฯ จึงไดใหความสําคัญกับทุนมนุษยและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยตระหนักถึงความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประเทศ เนื่องจากทุนมนุษยเปนวาระของชาติที่จะตองพัฒนา 
มากกวาการท่ีจะใหความสําคัญกับปจจัยอื่นๆทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ถึงแมวาการลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษยนั้น 

จะเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่คอนขางชา แตก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
  การปกปองสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎขอบังคับวาดวยเรื่องการจัดการเปลี่ยนถายน้ําอับเฉาเรือ 
(water ballast treatment) เพื่อลดและขจัดปญหาการยายถิ่นหรือแพรระบาดของสิ่งมีชีวิตท้ังพืช, สัตวและเชื้อโรคท่ีเปน 

อันตราย ท่ีติดอยูในนํ้าอับเฉาและเพื่อปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศนในทะเลและสุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลก
  ในการปกปองโรครอน บริษัทฯ ใหเรือทุกลําของบริษัทฯและเรือบริหารที่เดินทางใน ECA (เขตที่กําหนดการ 
ใหใชนํ้ามันที่มีสวนผสมของซัลเฟอรตํ่า ( Low sulphur oil )) ปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได 
สนับสนุนการบริหารจัดการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิผลเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

 3. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
     -ไมมี-

 4. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
  บริษัทฯมีความมุงหมายที่จะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทฯและประเมิน 
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งหาทางที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนที่จะเริ่มดําเนินงานใหมๆ ลดปริมาณการใช 
วัตถุดิบในการปฏิบัติงานตางๆ การนํากลับมาใชใหมแทนการทิ้งวัตถุดิบถาทําได และสนับสนุนการนําวัสดุที่ใชแลวกลับมา 
ใชอีก มีความรับผิดชอบตอการกําจัดสิ่งปฏิกูล
 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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  เนื่องจากบริษัทฯดําเนินธุรกิจอยูในกลุมขนสง จึงมีความเสี่ยงหลายดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในการดําเนิน 
งานของบริษัทฯจะตองใชพลังงานอยางตอเน่ือง และมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในชั้นบรรยากาศ นอกจากน้ี 

บริษัทฯใชกระดาษเปนปริมาณมากในการทํางานและในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองคกรเองและกับลูกคา พลังงาน 

ที่ใชเพื่อเกิดแสงสวาง ความรอน ของอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ระบบความเย็นในสํานักงาน และอุปกรณเครื่องใช 
สํานักงาน ลวนเปนปจจัยสําคัญของกระบวนการ กลุมบริษัทฯใหความสนใจกับสิ่งตางๆตอไปนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวามีระบบ 
ท่ีรองรับเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการใชหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน มีการแบงพื้นท่ีออก 

เปนสัดสวนเพ่ือใหสามารถปดไฟไดหากไมจําเปน มีการจัดต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
การทํางานโดยที่ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส บริษัทฯหาวิธีที่จะลดปริมาณการใชกระดาษและนํากระดาษที่ใชแลวกลับมา 
ใชใหมใหมากข้ึน พยายามลดยอดการสั่งซ้ือกระดาษ และสนับสนุนพนักงานใหนํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม 
นอกจากนี้ พนักงานไดรับการสนับสนุนใหใชการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสาร 
แลวเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ บริษัทฯยังใหความสําคัญไปถึงขยะทั่วไปในสํานักงาน ซึ่งจะถูกเก็บและกําจัด 
โดยพนักงานทําความสะอาดทุกวัน
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  บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยใหแกบริษัทฯ ในวันเดียว 

กับที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย และใหปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย 
ของบริษัทจดทะเบียน โดยใชขอมูลภายในโดยกรรมการและผูบริหารจะละเวนการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลากอนที่จะ 
เผยแพรงบการเงิน หรือสารสนเทศที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย 

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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                        รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจําป 2562
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 
  1. นายศุกรีย แกวเจริญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562)
  2. นายศิริชัย  สาครรัตนกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  (ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2562)
  3. นายอดุลย จันทนจุลกะ  กรรมการตรวจสอบ  
  4. นายสมพร ไพสิน  กรรมการตรวจสอบ (จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562)
  5. นายประมวล จันทรชีวะ  กรรมการตรวจสอบ  (ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)
  ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
  ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม 5 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญ 
ฝายจัดการท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมตามวาระท่ีเกี่ยวของและไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบเพื่อใหเปนท่ีมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนดตางๆท่ีกําหนดข้ึนโดยบริษัทเองและของ 
หนวยงานกํากับดูแล และขอกฏหมายท่ีเกี่ยวของ ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนและผูบริหาร ตลอดจนกรรมการ 
และผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมท้ังไดมีการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อใหเปนท่ีมั่นใจวาบริษัทฯ ไดมีการรายงานฐานะ 
ทางการเงินอยางถูกตองครบถวน เปนท่ีเชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนด กอนนําเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการวาจางผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงคุณสมบัติความนาเช่ือถือ 
ประสบการณ ความเพียงพอของทรัพยากร คาตอบแทน และปริมาณงานของบริษัทฯ และเสนอใหแตงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายใน 
ธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน และบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีในรอบป 2562
  ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป และรายงานผลการตรวจสอบตามแผน 
ท่ีกําหนด ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด ไดเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 
ตามขอเท็จจริงท่ีพบ ขอคิดเห็น/เสนอแนะ การดําเนินการ และติดตามการปรับปรุงแกไขของฝายบริหารอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมทุกไตรมาสเพื่อรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินและขอสังเกตท่ีพบ
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมาแลวเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

ตามควรและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการปฏิบัติตาม 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไมพบวามีสิ่งผิดปกติท่ีจะสงผลกระทบและเกิดความ 
เสียหาย หรือความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผูถือหุนและผูบริหาร ตลอดจนกรรมการและผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และไมพบ 

วามีการกระทําท่ีเปนการฝาฝนขอกฎหมายหรือขอกําหนดของทางการ
  สําหรับป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหแตงตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตนากร เลขทะเบียน 

ผูสอบ 7645 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ เลขทะเบียนผูสอบ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เลขทะเบียนผูสอบ 5599 
แหงบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีป 2563 ของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทํา 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 1,065,000 บาท เพื่อเสนอตอ 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป

(นายศิริชัย สาครรัตนกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ 2563
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   หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
  ชื่อ นามสกุล  นางสาวกรกช  วนสวัสดิ์  
  อายุ   40 ป
  คุณวุฒิทางการศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
      ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ประวัติการทํางาน   

  พ.ศ.2546-พ.ศ.2550      ผูตรวจสอบภายใน
  พ.ศ.2551-พ.ศ.2552     ผูตรวจสอบภายในอาวุโส
  พ.ศ.2553-พ.ศ.2554     ผูชวยผูจัดการ
  พ.ศ.2555-พ.ศ.2558     ผูจัดการ
  1/1/2559-2/6/2559       ผูจัดการอาวุโส
  3/6/2559- ปจจุบัน       รองประธานกรรมการ

 ประวัติการอบรม    

 • หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
 • อมรมประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน CPIAT 
 • โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
  ภายในของหนวยงาน
 • แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
 • Leading Your Professional Way
 • Asian Confederation of Institutes of 
  Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
 • The Power Of Professional Alliances
 • Leading IA in the ERA of Digital Disruption
 • CAC SME Certification
 • Transforming  IA for the Digital Age
 • Introduction to COBIT 2019
 • CAE Forum 2019
Certificate
 • ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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  กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจาย สวนหนึ่ง 
ของกลุมบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว

 1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา
  ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้        
      ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัทยอย       

 บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด  บริษัทฯ ถือหุน 51% 
บริษัทรวม       

 บริษัท เจ. ชิปปง เซอรวิส จํากัด  บริษัทฯ ถือหุน 33.33% และกรรมการรวมกัน 
กิจการที่เกี่ยวของกัน       

 บริษัท บทด จํากัด  บริษัทฯ ถือหุน 3.04% ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
      ไดขายเงินลงทุนแลว
 บริษัท มาโณ จํากัด  กรรมการรวมกัน 
 บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด  ผูถือหุนบริษัทยอยบริษัทไทยเดน มารีไทม จํากัด (49%) 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน        

 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ  กรรมการและผูถือหุน 
 นายชเนศร เพ็ญชาติ  กรรมการและผูถือหุน 
 นายชนิตร เพ็ญชาติ  กรรมการและผูถือหุน 
 นายศรัณย  เพ็ญชาติ  กรรมการและผูถือหุน 
 นางปริยนาฏ  ยังส  ผูถือหุน 

      นโยบายราคา 

 รายไดคาบริการจัดการ  ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 
 ตนทุนการใหบริการ  ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอ่ืน 
 คาสาธารณูปโภค  ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 
 เงินกูยืม     คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.25-3.00  ตอป 
      

รายการระหวางกัน



  2  ยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน    
  ยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้           

 ลูกหนี้การคา    
  บริษัทยอย   
 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    
  บริษัทยอย   
เงินใหกูยืมระยะสั้น   
  บริษัทยอย   
 เงินมัดจํา    
  กิจการที่เกี่ยวของกัน   
 เจาหนี้การคา    
  บริษัทรวม   
 เจาหนี้หมุนเวียนอื่น    
  กิจการที่เกี่ยวของกัน   
  บุคคลที่เกี่ยวของกัน   
 ดอกเบี้ยคางจาย    
  บริษัทรวม    
  กิจการที่เกี่ยวของกัน     
  บุคคลที่เกี่ยวของกัน   
    รวม 
 เงินทดรองรับ    
  กิจการที่เกี่ยวของกัน   
 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 

-   

 -   

 -   

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

2,417,711.53

 

-   

 2,599,396.02 

 17,950.37 

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 
 

 

-   

 -   

 -   

 728,338.36 

10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

 

-   

 4,829,641.65 

 2,510,108.85 

 728,338.36 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

2562 2561 2562 2561
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เงินกูยืมระยะสั้น     

 บริษัทรวม (อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.25 ตอป)   
 ยอด ณ วันตนป 
  บวก เพิ่มขึ้น  
  หัก ลดลง  
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง   
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป     
    

บุคคลที่เกี่ยวของกัน(อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป)   
 ยอด ณ วันตนป    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางป    
 หัก ลดลงระหวางปจายชําระ    
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน    
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป     
กิจการที่เกี่ยวของกัน ( ไมมีการคิดดอกเบ้ีย )   
 ยอด ณ วันตนงวด    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด    
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน   
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นงวด     
    รวมทั้งสิ้น  
เงินกูยืมระยะยาว     

 ยอด ณ วันตนป    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางป    
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป     

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)
773,065.99 

 (820,330.45)
 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   
 6,972,000.00 

 4,199.00 
 (40,772.00)

 6,935,427.00 
 134,756,860.39 

 11,357,430.00 
 -   

 (803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)
773,065.99 

 (820,330.45)
 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

-   
-   

 -   
 -   

 127,821,433.39 

 11,357,430.00 
 -   

 (803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,852.76 
 -   
 -   
72,187.65 

 (72,148.57)
 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 598,463.57 

 (627,845.42)
 101,911,801.32 

-   
 -   

 -   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 (80,885.00)
 11,357,430.00 

 

 10,247,852.76 
 -   
 -   
72,187.65 

 (72,148.57)
 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 598,463.57 

 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   
 -   

 -   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 (80,885.00)
 11,357,430.00 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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รายไดจากการใหบริการ     

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
รายไดคาบริการจัดการ     

 บริษัทยอย    
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
   รวม  

เงินปนผลรับ     

 บริษัทรวม 
 กิจการที่เกี่ยวของกัน
   รวม   

คาใชจายในการบริหาร     

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
ตนทุนทางการเงิน     

 บริษัทรวม    
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
   รวม  

 

  88,954,360.40 

 -   
 9,615,038.12 
 9,615,038.12 

 -   
 415,052.43 
 415,052.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 

 -   

 3,961,048.43 
 9,615,038.12 

 13,576,086.55 

 2,955,704.00 
 415,052.43 

 3,370,756.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 

 87,134,305.19 

 -   
 6,427,785.32 
 6,427,785.32 

 -   
 -   
 -   

 4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 

 -   

 4,094,488.03 
 6,427,785.32 

 10,522,273.35 

 3,095,211.10 
 -   

 4,143,190.46 

 

230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

    3. รายไดและคาใชจาย    
   รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้           
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ขอมูลจากงบการเงิน  และอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ป 
บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
จุดสําคัญทางการเงิน                                                                                            

1,645.47

1,312.89

39.03

1,353.87

135.51

223.17

276.11

(52.94)

11.11

350.84

(24.92)

48.65

(46.85)

(2.77)

(29.26)

(13.35)

4.64

(0.36)

0.96

3.00

0.00

140.80

1,794.90

1,679.73

39.40

1,369.30

259.27

295.53

331.36

(35.83)

17.06

336.76

(34.16)

42.55

(204.80)

(10.14)

(54.96)

(60.81)

3.22

(1.52)

1.84

3.00

0.00

140.80

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
เรือเดินทะเลและอุปกรณสุทธิ 
เงินลงทุนระยะยาว
หน้ีสินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการเดินเรือ
คาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับเรือ     
กําไรข้ันตนจากการเดินเรือ                                                  
รายไดจากการบริหารจดัการเรือ                                            
รายไดรวม       
กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน                                        
ดอกเบี้ยจาย 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ( % )
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ( % )
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม  ( % )
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  ( เทา )
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  ( บาท )
ขอมูลหุนสามัญ
มูลคาตามบัญชีตอหุน  ( บาท )
มูลคาหุนที่ตราไวตอหุน ( บาท )
เงินปนผลตอหุน  ( บาท )
จํานวนหุน (ลานหุน)  

หนวย  :  ลานบาท
รอบบัญชีสิ้นสุด  31  ธันวาคม 

2562 2561 2560

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

 1,734.42

1,592.94

39.03

1,371.98

196.21

277.26

270.74

6.52

14.62

306.78

1.42

48.00

(59.89)

(3.39)

(26.77)

(19.52)

3.79

(0.47)

1.39

3.00

0.00

140.80
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 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

  ในป 2562 จากการที่กลุมบริษัทฯ มีเรือหยุดวิ่งหน่ึงลําตั้งแตตนป 2562 ซ่ึงเริ่มออกใหบริการในเดือนพฤศจิกายน 
และมีเรือประสบอุบัติเหตุหนึ่งลํา ทําใหบริษัทมีรายไดจากการเดินเรือจํานวน 223.17 ลานบาทลดลงจาก  277.26  ลานบาท 
ในป 2561  
  กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 46.85 ลานบาท โดยรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอยู 
จํานวน 24.92 ลานบาท และมีรายไดจากการเคลมประกัน 89.56 ลานบาท ทําใหมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 111.49 ลานบาท

   ในป 2560 – 2562   กลุมบริษัทฯ  มีรายไดจากการเดินเรือและผลกําไรดังนี้  
                  ( หนวย :  ลานบาท )
  ป                                    2560  2561  2562
 รายไดจากการเดินเรือ      295.53 277.26 223.17
 ผลกําไร (ขาดทุน ) สุทธิ       (204.80) (59.89) (46.85)
 ผลกําไร (ขาดทุน)สุทธิจากการดําเนินงาน   (92.60) (61.31)             (111.49)

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
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   ในป 2560 – 2562 กลุมบริษัทฯ มีสัดสวนกําไรตอหุน ( EPS ) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของ  
ผูถือหุน ( ROE ) สวนที่เปนของบริษัทใหญ ดังนี้  

   ป                                    2560  2561  2562
 กําไร (ขาดทุน)  ตอหุน ( บาท )  (1.5201) (0.4465) (0.3565)
 อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ( % )   (54.96)  (26.77)  (29.26)

  ในชวงเวลาดังกลาว  สัดสวนในงบกําไรขาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ในสวนของรายไดจากการ 
ใหบริการเรือ โดยเฉพาะรายไดจากการใหบริการเรือแบบจางเหมาเปนระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ 
และตลาดเดินเรือโลก  

  ในการวิเคราะหแนวราบ  (Horizontal Analysis)
  โดยคํานวณการเปลี่ยนแปลงของรายการ  รายไดจากการใหบริการ  คาใชจายรวม  กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ดังน้ี 
  เปรียบเทียบอัตราเพ่ิมขึ้น (ลดลง) เทียบกับปกอน  โดยในป 2562 กลุมบริษัท มียอดรายไดรวม 350.84  ลานบาท  
เพิ่มขึ้น  14.36 %  จาก 306.79  ลานบาท  ในป 2561 มีคาใชจายรวม  351.78  ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.20 %  จาก 321.68 ลานบาท 
ในป 2561  จึงทําใหกําไร(ขาดทุน) สําหรับป 2562  มีผลขาดทุนสุทธิ  46.85  ลานบาท ลดลง  21.76 %  จากผลขาดทุนสุทธิ  
59.89  ลานบาท ในป 2561  เน่ืองจากในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดจากการเคลมประกัน 89.56 ลานบาท จากเรือเกิดอุบัติเหตุ 
1 ลํา  (เรือจุฑาพุทธชาด) 
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  ในการวิเคราะหแนวตั้ง (Vertical Analysis)
  โดยคํานวณ สัดสวนของรายการ คาใชจายในการบริหาร  ตนทุนการใหบริการ  คาใชจายในการชําระดอกเบี้ยกําไร
(ขาดทุน) สําหรับป เปรียบเทียบกับยอดรายไดรวมของแตละป  สัดสวนมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในปปจจุบัน

   ป    2560              2561              2562
            %                    %                   %
    คาใชจายในการขายและการบริหาร   40.64 16.60 14.32
    ตนทุนการใหบริการ    98.40 88.25 78.70
    ตนทุนทางการเงิน    12.64 15.65 13.87
    กําไร(ขาดทุน)สําหรับป      (60.81) (20.59) (13.36)
    รายไดรวม          100  100  100

  ในป  2562 คาใชจายในการบรหิารจํานวน  50.25  ลานบาท ลดลง 6.94 ลานบาท  คดิเปน 11.98 %  ในสวน 
ตนทุนการใหบริการ จํานวน 276.11 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 5.37 ลานบาท คิดเปน 1.98 %  และตนทุนทางการเงิน จํานวน
48.65 ลานบาท เพิม่ขึน้ 0.65 ลานบาท คิดเปน  1.36 % เนือ่งจากมกีารปรบัตวัของอัตราดอกเบ้ีย
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   ภาพรวมฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ  มีสินทรัพยรวม  หนี้สินรวม  และสวนของผูถือหุนดังนี้ 
                  ( หนวย :  ลานบาท )
   ป                                    2560  2561  2562
  สินทรัพยรวม                           1,794.90 1,734.42 1,645.47
  หนี้สินรวม                             1,369.30 1,371.98 1,353.87
  สวนของผูถือหุน                               425.61  362.45  291.60

  สําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมาของแตละสายผลิตภัณฑ  ในชวงป  2560-2562 กลุมบริษัทฯ มี รายไดจาก 
การเดินเรือรับจางขนสงเปนระยะเวลา และรายไดจากงานรับจางบริหารจัดการเรือ ดังนี้
                  ( หนวย :  ลานบาท )
  ป                                     2560  2561  2562
 สวนงานเดินเรือรับจางเหมาเปนระยะเวลา ( Time Charter )   296   277  223
 สวนงานรับจางบริหารจัดการเรือ ( Ship Management )   17    15   11

 ฐานะการเงิน
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   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีอัตราสวนดังนี้  
  ป                                    2560  2561  2562
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)     3.22  3.79   4.64
 จากอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น  แสดงวากลุมบริษัทฯ มีความสามารถชําระหนี้ไดนอยลง เมื่อเทียบกับปกอน

 สินทรัพย
  สัดสวนของสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ  เกือบไมเปลี่ยนแปลง  ในชวงป  2560 – 2562  
  มีสัดสวนสินทรัพย หมุนเวียน  :  สินทรัพยไมหมุนเวียน ดังนี้
  ป    สินทรัพยหมุนเวียน  :               สินทรัพยไมหมุนเวียน
          2560              4.05%    :  95.95%
          2561               5.52%    :  94.48%
          2562         5.22%    :                        94.78 %
            ซึ่งไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของฐานะทางการเงิน  รวมทั้งสามารถบริหารโครงสรางสินทรัพยไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ
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   นอกจากนี้  สินทรัพยหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ  ในป  2560 – 2562  มีจํานวนดังนี้ 
   โดยสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียน  ไดแก
                  ( หนวย :  ลานบาท )
  ป                                   2560 2561 2562
 เงินสดหรือเทียบเทา                           1.53  30.30 30.36
 ลูกหนี้การคา                                        5.37  4.72 4.03 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนๆ                      65.62 60.64 51.41
 สินทรัพยหมุนเวียนรวม                       72.53 95.65 85.80
 สัดสวนไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ                                                    

      ป เงินสดหรือเทียบเทา     :    ลูกหนี้การคาสุทธิ :    สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 
  2560       2.11 %  :      7.41 % :           90.48 %
  2561      31.68 %  :     4.93 % :           63.39 %
  2562      35.38%  :         4.70%            :           59.92%
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 คุณภาพของสินทรัพย
  การดวยคาของสินทรัพย
  สําหรับเรือเดินทะเล อุปกรณ และสินทรัพยอื่น บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย  
ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาดวามูลคาที่จะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น 
และใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ สินทรัพยนั้น  

  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  บริษัทฯ และบริษัทยอย ใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการ 
เงินปจจุบันของลูกหน้ี เปนเกณฑในการพิจารณา การต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยมีการกําหนดชวงอายุลูกหน้ีและ 
สถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑ ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คางชําระ

  ลูกหนี้การคา
  ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7  ลูกหนี้การคา 

 สภาพคลอง
               ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ  และโครงสรางของกระแสเงินสดจากกิจกรรม 
ทางธุรกิจตางๆ คอนขางจะแตกตางกัน 
                  ( หนวย :  ลานบาท )
  ป                                   2560  2561  2562
 ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   (17.75) (80.70) (10.33)
 ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      41.91 (40.44) 12.46
 ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   (80.59) (8.31) 45.04
 ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ    (10,43) 28,81 (0.09)

  สําหรับอัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ ในชวงป 2560 – 2562 ธุรกิจมีอัตราสวนสภาพคลอง ( Current Ratio ) ดังนี้  

  ป                                   2560  2561  2562
 อัตราสวนสภาพคลอง ( เทา )                   0.09 0.13 0.10

   ธุรกิจมีอัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับประมาณ 0.09 – 0.13 เทา ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  
คือยังมีสัดสวนที่นอยในสินทรัพยหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดเพื่อใชชําระหนี้สินระยะสั้นได
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 การลงทุน 
  ในป 2555 บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด เปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 51 ของบริษัทฯ  
ในบริษัทยอย (บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด) โดยบริษัทยอย จัดซื้อเรือ 1 ลํา รับมอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

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

  เรือลําดังกลาวมีมูลคารวมประมาณ 25.04 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินไทยประมาณ  781.17  ลานบาท
  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การเพิ่มศักยภาพดานการตลาด โดยเพิ่มรายไดดานเดินเรือจางเหมาเปนระยะเวลา  
( Time  Charter )  
  ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการลงทุนในบริษัทยอยรายนี้ คือ คาจางบริหารจัดการเรือในอัตราวันละ  
347 เหรียญสหรัฐ และในกรณีท่ีบริษัทยอยมีกําไรเมื่อบริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานจะไดรับยกเวนไมตองเสีย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
  แหลงเงินทุนที่ใชคือ บริษัทยอย (บริษัท ไทยเดนมารีไทม จํากัด) ไดเงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
แหงประเทศไทย ทั้งหมด 17.50 ลานเหรียญสหรัฐ ระยะเวลากู 5 ป ชําระคืนรายเดือนจํานวน 60 งวด และในปจจุบัน 
ณ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทยคงเหลือ 8.41 ลานเหรียญสหรัฐ ชําระ 
คืนรายเดือน 66 งวด

 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
  นอกจากปจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแลวมีปจจัยภายในที่จะสงผลตอผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงินในเชิงบวก กลาวคือการดําเนินธุรกิจบริหารกองเรือเพิ่ม การซื้อเรือเพิ่ม เพื่อมาเสริมกองเรือจุฑานาวี  จะทําให 
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ ดีขึ้น และมีความมั่นคงในอนาคต
  รายการพิเศษ  หรือรายการท่ีมิไดเกิดจากการดําเนินงานตามปกติและมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนิน 
งานอยางมีสาระสําคัญ
      -  ไมมี –

  การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ีในงบการเงินลาสุดและผลกระทบท่ีอาจมีตอฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงาน
      -  ไมมี   -
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 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
  การแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 ดังนี้

  1. แตงตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  

  ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งน้ัน  เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทรวม และบริษัทยอย ( บริษัท 
ไทยเดนมารีไทม จํากัด )  ทั้งน้ีผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ  หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 
ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  ผูสอบบัญชีบริษัทฯ และผูสอบบัญชีบริษัทรวม
สังกัดสํานักงานเดียวกัน   

 2. กําหนดคาตอบแทน
  2.1 กําหนดคาสอบบัญชี  ( Audit Service ) เปนจํานวนเงิน  1,065,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชี
    ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  ประจําป 2562
  2.2 คาบริการอ่ืน ( Non Audit Service ) ป 2562    -    บาท ( ป 2561   –     บาท ) 

  

1. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
2. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ
3. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน

7645
2982
5599

2 ป ( 2561 - 2562 )
5 ป ( 2556 – 2560 )
ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ชื่อผูสอบบัญชี จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่



  ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตลาดทรัพยแหงประเทศไทยไดเผยแพรใหบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพยพึงปฏิบัตินั้นคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
การจัดทําและการเปดเผยรายงานทางการเงินของกิจการในรายงานประจําปของบริษัท
  คณะกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  ขอรับรองวางบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดจัด 
ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและงบการเงินดังกลาวไดแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปผานมาท่ี
เปนจริงและสมเหตุผล

     (พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ )                   ( นายชเนศร  เพ็ญชาติ )     
      ประธานกรรมการ                               กรรมการผูจัดการ   

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ยอย (กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา 
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ 
บัญชีในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขาพเจาไดปฏิบัติตามความ 
รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณที่เนน

 ขาพเจาขอใหขอสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  ตามที่ปรากฏในงบการเงิน กลุมบริษัทและบริษัทฯ 
มีผลขาดทุนสะสมติดตอกันหลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวม 
เปนจํานวน 756.03 ลานบาท และ 499.94 ลานบาท ตามลําดับ และมีผลขาดทุนสะสมรวมจํานวน 207.63 ลานบาท และ 
280.98 ลานบาท ตามลําดับ ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัทฯขึ้นอยูกับความสําเร็จในการหา 
แหลงเงินทุนและความสามารถของผูบริหารในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัทฯ ในอนาคต ปจจัยเหลานี้เปนเหตุ 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัทฯ ทั้งนี้ ขาพเจา 
มิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน 
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาในบริบท 
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจา 
ไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้

การรับรูรายได 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 กลุมบริษัท มีรายไดจากการใหบริการเรือจางขนสงเปน 
ระยะเวลา จํานวน 223.17 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญ มีผลมาจากปจจัยโดยคาระวางเรือซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม 
อัตราคาระวางเรือในตลาดโลก นอกจากนี้ จากแนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่สงผลกระทบโดยตรงตอสถานการณ 
การแขงขันในอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น ขาพเจาจึงพิจารณาเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

 ขาพเจาไดรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการใหบริการเรือจางขนสงเปนระยะเวลาเกี่ยวกับการเกิด 
ขึ้นจริงและความครบถวนของรายได โดย
  • ทําความเขาใจในระบบการรับงานและระบบการรับรูรายได
  • ทดสอบการควบคุมที่สําคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงและความครบถวนของรายได
  • วิเคราะหและทดสอบการคํานวณของระยะเวลาการเดินเรือ ปริมาณการขนสงกับอัตราการสิ้นเปลือง  
    ของนํ้ามันที่ใชวาสอดคลองกับรายไดที่เกิดขึ้น

การดอยคาเรือ 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 กลุมบริษัท ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี โดยมีเรือเดินทะเล 
จํานวน 4 ลํา เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 1,275.06 ลานบาท ในงบการเงินรวม คิดเปนรอยละ 77.49 ของสินทรัพยรวม 
ซึ่งบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิติดตอกันหลายปทําใหมีขอบงชี้ในเรื่องของการดอยคา การวัดการดอยคาของ 
สินทรัพยจึงใชวิธีวัดมูลคาจากรายงานประเมินการสอบทานมูลคาทรัพยสินโดยใชหลักเกณฑการประเมินเพื่อกําหนดมูลคา
ตลาด ดังนั้น ขาพเจาจึงพิจารณาเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประเมินสภาพของทรัพยสินเพื่อประเมิน 
มูลคายุติธรรมของทรัพยสินมีความซับซอน และเปนการใชดุลยพินิจ  ที่มีนัยสําคัญภายใตขอสมมติฐานที่ถูกกระทบโดย 
สภาพเศรษฐกิจโลกและตลาดซื้อขายเรือในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการทดสอบการดอยคาของเรือโดยผูเชี่ยวชาญตาม 
หลักเกณฑของมูลคาตลาดและใชดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการประเมินสภาพขององคประกอบหลักของเรือ
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ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินในเรื่องดังตอไปนี้
  •  ขอสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาตลาดของกลุมบริษัท โดยการทําความเขาใจในกระบวนการที่
   ทําใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาว เปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอกและภายใน
   ของกลุมบริษัท ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการ
   พิจารณาวาราคาทุนของทรัพยสินกับราคาที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
  • ซักถามผูบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่สําคัญสําหรับการคํานวณมูลคายุติธรรมเพื่อ  
   ทดสอบการดอยคาเรือ และเปรียบเทียบมูลคากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เพื่อนํามาคํานวณ 

   การปรับลดมูลคาองคประกอบหลักตามสภาพของเรือ
ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท 
(แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น) ซึ่งขาพเจาไดรับ 
กอนวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี และขอมูลอื่นในรายงานประจําปสวนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดวาจะถูกเตรียมใหขาพเจาภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมได 
ใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน
 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอาน 

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 
หรือปรากฏวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของบริษัท หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสําคัญขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่กํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขอตอ
ขอเท็จจริงอยางเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดย 
ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสมและการใช 
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไมไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือ 
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู 
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

  • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
   และงบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
   วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
   เหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
   อันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
   ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล
   การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
  • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
   ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
   การควบคุมภายในของกลุมบริษัท
  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
   บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
  • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ  
   จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ
   สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัท
   ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
   กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
   และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวของหรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
   ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีใน
   รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให 
   กลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
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  • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวม
   ถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบ
   ที่ทําใหมีการนํา เสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
  • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
   หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ
   กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
   แตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ 
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ 
ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของ 
กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อ
วามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกัน
ไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
 จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย 
เรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือ 
ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา 
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

              บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

           (นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร)
           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7645

วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

  สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
 พัสดุคงเหลือ
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน   

 เงินลงทุนในบริษัทรวม  
 เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
 เรือเดินทะเลและอุปกรณ  
 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น  
 ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย  
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย   

หมายเหตุ

6
7

5.2

7
8

9

10

11

12

 

 30,359,204.60 
 4,033,259.14 

 -   

 51,412,655.63 
 85,805,119.37 

 21,225,156.05 
 -   

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

 300,875.71 
 221,240,135.61 

 2,195,325.78 
 1,559,660,606.59 
 1,645,465,725.96 

 

 30,358,794.81 
 5,525,147.59 

 17,950.37 
 32,328,094.05 
 68,229,986.82 

 5,892,076.82 
 110,760,831.50 

 1,805,612.78 
 738,508,289.50 

 77,349.83 
 221,218,888.50 

 2,195,325.18 
 1,080,458,374.11 
 1,148,688,360.93 

 

30,302,977.38 
 4,714,784.61 

 -   

 60,643,146.10 
 95,660,908.09 

 23,592,522.60 
 -   

 15,435,096.20 
1,592,939,720.39 

 885,679.33 
 3,530,667.72 
 2,377,961.58 

1,638,761,647.82 
1,734,422,555.91 

 

 30,299,449.11 
 8,262,731.85 
 2,510,108.85 

 40,683,449.68 
 81,755,739.49 

 6,340,675.02 
 119,193,700.01 
 15,435,096.20 

 957,682,925.16 
 885,678.36 

 3,507,802.94 
 2,377,894.73 
1,105,423,772.42 
1,187,179,511.91 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

83

         หนี้สินและสวนของผูถือหุน  

หนี้สินหมุนเวียน   

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
  สถาบันการเงิน 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น  
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
  สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  
  สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น  
   รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน   

 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   
 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ  
  ผลประโยชนพนักงาน 
   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน   

หมายเหตุ

14
15

16
16

17
5.2

16
17
5.2

18

 125,279,553.12 
 235,461,583.09 

 110,170,645.35 
 212,701,167.51 

 69,789.63 
 134,756,853.39 
 23,395,128.35 

 841,834,720.44 

 486,067,403.00 
 119,895.32 

 10,553,900.00 

 15,291,989.88 
 512,033,188.20 

 1,353,867,908.64 

 

 

 115,290,813.86 
 232,283,463.06 

 67,021,658.43 
 2,286,555.51 

 69,789.63 
 127,821,433.39 
 23,395,128.35 

 568,168,842.23 

 486,067,403.00 
 119,895.32 

 10,553,900.00 

 15,291,989.88 
 512,033,188.20 

 1,080,202,030.43 

 79,357,749.22
 240,792,505.54 

 47,495,085.20 
 258,949,404.00 

 71,635.85 
 112,159,693.16 
 23,413,634.32 

 762,239,707.29 

 582,286,722.03 
 180,880.06 

 11,357,430.00 

 15,912,391.87 
 609,737,423.96  
1,371,977,131.25 

 

 

 69,430,415.33 
 236,082,248.66 

 11,151,309.20 
 -   

 71,635.85 
 112,159,693.16 
 23,413,634.32 

 452,308,936.52 

 582,286,722.03 
 180,880.06 

 11,357,430.00 

 15,912,391.87 
 609,737,423.96 
1,062,046,360.48 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)  

สวนของผูถือหุน   

 ทุนเรือนหุน  
  ทุนจดทะเบียน  
   หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 

   หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 

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

   หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 3 บาท 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  
กําไร(ขาดทุน)สะสม  
  จัดสรรแลว 
   สํารองตามกฎหมาย
  ยังไมไดจัดสรร 
  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
รวมสวนของบริษัทใหญ  

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  
   รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  

 

หมายเหตุ

19

 

 643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00
 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 
 

 

 25,800,000.00 
 (207,625,537.85)
 (187,238,791.48)
 135,513,490.17 
 156,084,327.15 
 291,597,817.32 

 1,645,465,725.96  

 

 

 

 643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (280,975,513.54)
 (180,915,975.46)

 68,486,330.50 
 -   

 68,486,330.50 
 1,148,688,360.93 

 

643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (159,101,426.04)
 (175,065,590.37)
 196,210,803.09 
 166,234,621.57 
 362,445,424.66 

1,734,422,555.91 

 

 

 

643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (231,437,493.23)
 (173,807,174.84)
 125,133,151.43 

 -   

 125,133,151.43 
1,187,179,511.91 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ความเห็น

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ยอย (กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม 
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา 
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ 
บัญชีในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขาพเจาไดปฏิบัติตามความ 
รับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ 
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณที่เนน

 ขาพเจาขอใหขอสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  ตามที่ปรากฏในงบการเงิน กลุมบริษัทและบริษัทฯ 
มีผลขาดทุนสะสมติดตอกันหลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนรวม 
เปนจํานวน 756.03 ลานบาท และ 499.94 ลานบาท ตามลําดับ และมีผลขาดทุนสะสมรวมจํานวน 207.63 ลานบาท และ 
280.98 ลานบาท ตามลําดับ ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและบริษัทฯขึ้นอยูกับความสําเร็จในการหา 
แหลงเงินทุนและความสามารถของผูบริหารในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัทฯ ในอนาคต ปจจัยเหลานี้เปนเหตุ 

รายได   

 รายไดจากการใหบริการ  
 รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ
 รายไดจากการเคลมประกัน    
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 รายไดอื่น  
  รวมรายได 
คาใชจาย   

 ตนทุนการใหบริการ  
 คาใชจายในการบริหาร  
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  
  รวมคาใชจาย 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได  

ตนทุนทางการเงิน   
ขาดทุนกอนภาษีเงินได    

ภาษีเงินได  
ขาดทุนสําหรับป    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา  
  งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  
  เปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน   
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
 ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก   
  คณิตศาสตรประกันภัย   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป    
 
   

หมายเหตุ
25

20

22

21

22

 223,174,293.73 
 11,112,639.99 
 89,560,247.95 

 -   

 26,994,684.17 
 350,841,865.84 

 (276,108,060.77)
 (50,249,223.60)
 (24,920,986.86)

 (351,278,271.23)
 (436,405.39)
 2,232,009.55 
 1,795,604.16 

 (48,650,254.32)
 (46,854,650.16)

 -   

 (46,854,650.16)

 (23,992,957.18)

 -   

 (23,992,957.18)
 (70,847,607.34)

 

 134,219,933.33 
 15,073,688.42 
 89,560,247.95 

 -   

 29,950,298.78 
 268,804,168.48 

 (212,228,912.55)
 (49,678,398.59)
 (23,381,867.76)

 (285,289,178.90)
 (16,485,010.42)

 -   

 (16,485,010.42)
 (33,053,009.89)
 (49,538,020.31)

 -   

 (49,538,020.31)

 (7,108,800.62)

 -   

 (7,108,800.62)
 (56,646,820.93)

  277,260,385.46 
 14,616,761.38 

-

 1,424,015.54 
 13,484,272.98 

 306,785,435.36 

 (270,738,219.91)
 (50,939,193.22)

 -   

 (321,677,413.13)
 (14,891,977.77)

 3,002,563.74 
 (11,889,414.03)
 (47,996,702.12)
 (59,886,116.15)

 -   

 (59,886,116.15)

 (3,273,585.30)

 -   

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

 190,126,080.27 
 18,711,249.41 

 -   

 1,480,817.44 
 16,277,621.50 

 226,595,768.62 

 (208,403,434.85)
 (50,013,564.57)

 -   

 (258,416,999.42)
 (31,821,230.80)

 -   

 (31,821,230.80)
 (30,155,396.00)
 (61,976,626.80)

 -   

 (61,976,626.80)

 (1,607,670.02)

 -   

 (1,607,670.02)
 (63,584,296.82)

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจําป 2562
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การแบงปนกําไร(ขาดทุน)   

 สวนที่เปนของบริษัทใหญ   
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

ขาดทุนสําหรับป     

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  

 สวนที่เปนของบริษัทใหญ   
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   

  

ขาดทุนตอหุน    
 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญ 

หมายเหตุ

24

 

 (48,524,111.81)
 1,669,461.65 

 (46,854,650.16)

 (60,697,312.92)
 (10,150,294.42)

 (70,847,607.34)

 (0.3565)

 

 (49,538,020.31)
 -   

 (49,538,020.31)

 (56,646,820.93)
 -   

 (56,646,820.93)

 (0.3639)

 

(60,955,863.57)
 1,069,747.42 

 (59,886,116.15)

 (63,057,932.05)
 (101,769.40)

 (63,159,701.45)

 (0.4465)

 

(61,976,626.80)
 -   

 (61,976,626.80)

 (63,584,296.82)
 -   

 (63,584,296.82)

 (0.4538)

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ขาพเจาไดทําความเขาใจและประเมินในเรื่องดังตอไปนี้
  •  ขอสมมติฐานที่ใชในการประเมินมูลคาตลาดของกลุมบริษัท โดยการทําความเขาใจในกระบวนการที่
   ทําใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาว เปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอกและภายใน
   ของกลุมบริษัท ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เพื่อประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการ
   พิจารณาวาราคาทุนของทรัพยสินกับราคาที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
  • ซักถามผูบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่สําคัญสําหรับการคํานวณมูลคายุติธรรมเพื่อ  

ทดสอบการดอยคาเรือ และเปรียบเทียบมูลคากับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย เพื่อนํามาคํานวณ
   การปรับลดมูลคาองคประกอบหลักตามสภาพของเรือ
ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท 
(แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น) ซึ่งขาพเจาไดรับ 
กอนวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี และขอมูลอื่นในรายงานประจําปสวนท่ีเหลือ ซ่ึงคาดวาจะถูกเตรียมใหขาพเจาภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมได 
ใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอาน
และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 
หรือปรากฏวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของบริษัท หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสําคัญขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่กํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขอตอ
ขอเท็จจริงอยางเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดย 
ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสมและการใช 
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไมไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือ 
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู 
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง

  • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
 และงบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
 วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล

   การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

   ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
   การควบคุมภายในของกลุมบริษัท
  • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง 
   บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
  • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ  

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ
   สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัท
   ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
   กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวของหรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให 

   กลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

 414,735,213.00 

    -   

    -   

    -   

 414,735,213.00 

 7,650,000.00 

    -   

    -   

    -   

 7,650,000.00 

 7,650,000.00 

    -   

    -   

    -   

 7,650,000.00 

 25,800,000.00 

    -   

    -   

    -   

 25,800,000.00  (169,460,866.43)

 (61,976,626.80)
 -   

 (61,976,626.80)
 (231,437,493.23)   (172,199,504.82)

 -   

 (1,607,670.02)
 (1,607,670.02)

 (173,807,174.84)

 188,717,448.25 

 (61,976,626.80)
 (1,607,670.02)

 (63,584,296.82)
 125,133,151.43 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป :  
 ขาดทุนสําหรับป    
 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   

 
 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 414,735,213.00 

    -   

    -   

    -   

 414,735,213.00 

 7,650,000.00 

    -   

    -   

    -   

 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

    -   

    -   

    -   

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 

    -   

    -   

    -   

 25,800,000.00  (231,437,493.23)

 (49,538,020.31)
 -   

 (49,538,020.31)
 (280,975,513.54)   (173,807,174.84)

 -   

 (7,108,800.62)
 (7,108,800.62)

 (180,915,975.46)

 125,133,151.43 

 (49,538,020.31)
 (7,108,800.62)

 (56,646,820.93)
 68,486,330.50 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป :  
 ขาดทุนสําหรับป    
 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป   

 
 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สวนเกินมูลคา
หุน

 สํารองตาม
กฏหมาย 

 ผลตางจากการ
แปลงคางบการเงิน 

 รวม 
ที่ยังไมไดจัดสรร

 องคประกอบอื่น 
 ของสวนของผูถือหุน 

 
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่
ชําระแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

89

  • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวม
ถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบ

   ที่ทําใหมีการนํา เสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
  • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ
   กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
   แตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ 
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ 
ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของ 
กับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อ
วามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกัน
ไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย 
เรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวหรือ 
ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา 
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

              บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

           (นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร)
           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7645

วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

 ขาดทุนกอนภาษีเงินได  
 รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)  
 จากกิจกรรมดําเนินงาน  
   คาเสื่อมราคา 
   รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี 
   โปรแกรมคอมเติวเตอรตัดจําหนาย 
   (กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ  
   (กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 
   ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ 
             ผลประโยชนพนักงาน 
   หนี้สินตัดบัญชี
   ทรัพยสินตัดบัญชี
    รายไดจากการยกเลิกสัญญา
   สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
             ตามวิธีสวนไดเสีย 
  (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
  (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้น(เงินฝาก) 
  รายไดจากการเคลมประกัน
  คาใชจายดอกเบี้ย 
  ดอกเบี้ยรับ 
  เงินปนผลรับ 
 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย  
  และหนี้สินดําเนินงาน 
 สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
   ลูกหนี้การคา 
   พัสดุคงเหลือ 
   ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย 
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 สินทรัพยจากการดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง 
 หนี้สินจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 เจาหนี้การคา
 จายชําระประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ 
 ผลประโยชนพนักงาน 
  เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา 
  หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
 

 (46,854,650.16)

 96,274,713.75 
 25,560,755.22 

 21,184.30 
 (10,109.89)

 -   

 4,249,306.50 
 (7,743,843.92)

 66.85 
 (14,584,598.94)

 (2,232,009.55)
 19,213,211.28 

 (143,980.41)
 (89,560,247.94)
 48,650,254.32 

 (76,483.83)
 (671,825.48)

 32,091,742.10 

 592,918.65 
 1,034,075.72 

 (30,894.60)
 -   

 1,596,099.77

 (13,792,080.17)

 (1,252,000.00)
 14,270,059.64 
 (774,020.53)

 

 (49,538,020.31)

 71,500,548.03 
 22,117,158.79 

 20,187.91 
 (10,109.89)

 -   

 4,249,306.50 
 (7,743,843.92)

 -   

 (14,584,598.94)

 -   

 19,288,669.65 
 (455,851.88)

 (89,560,247.94)
 33,053,009.89 

 (76,394.44)
 (3,627,529.48)

 (15,367,716.03)

 2,575,021.17 
 158,940.88 
 (30,894.60)

 -   

 2,703,067.45

 (12,335,645.83)

(1,252,000.00)
 14,270,059.64 

 682,413.81 

 

(59,886,116.15)

 100,616,661.05 
 19,065,243.86 

 60,366.70 
 (189,119.45)

 7,647.48 

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

 -   

 -   

 (3,976,970.12)
 969,029.12 
 42,267.13 
 -   

 47,996,702.12 
 (73,344.26)

 (250,884.09)

 99,505,777.34 

 2,764,354.06 
 5,333,783.20 

 (2,668,893.74)
 101,640.19 

 5,530,883.71

 24,712,335.80

(1,023,000.00)
 -   

 23,689,335.80  

 

 (61,976,626.80)

 75,107,331.81 
 16,702,724.85 

 47,039.25 
 (189,119.44)

 7,647.48 

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

 -   

 -   

 -   

 956,394.66 
 42,267.13 
 -   

 30,155,396.00 
 (73,231.18)

 (3,346,095.19)

 52,558,022.52 

 1,548,779.45 
 6,102,735.51 

 (2,646,028.96)
 101,706.21 

 5,107,192.21

 24,579,307.03 
 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 32,913,821.34 
 (43,425,714.99)

 (134,693.99)
 318,079.79 

 (10,328,507.85)

 (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 

 56,348,465.25 
 38,909,000.00 

 (16,094,000.00)
 10,795,000.00 

 (44,852,224.79)
 (63,000.00)

 45,043,240.46 
 (47,263,554.20)

 (87,753.19)
 30,302,977.38 

 143,980.41 
 30,359,204.60 

 

 128,725,996.85 
 (47,018,384.41)

 (152,106.68)
 -   

 81,555,505.76 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 186,915.88 
 (43,523,167.14)

 (434,268.62)
 73,719.79 

 3,256,500.00 
 (40,440,300.09)

  

25,636,005.15 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 -   

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

 (9,183,973.85)
 (3,116,955.46)
 28,814,276.36 
 1,530,968.15 

 (42,267.13)
 30,302,977.38 

  

(11,982,234.77)
 (27,828,580.67)

 (134,693.39)
 318,079.79 

 (39,627,429.04)

 (5,065,215.00)
 20,260,860.00 

 (11,958,777.91)
 14,490,577.91 
 30,374,419.45 

 511,401.87 
 (25,270,043.56)

 -   

 75,752.30 
 3,661,717.20 

 27,080,692.26 

 

56,287,059.88 
 31,937,000.00 

 (16,094,000.00)
 -   

 (8,014,478.77)
 (63,000.00)

 64,052,581.11 
 (51,902,350.51)

 (396,506.18)
 30,299,449.11 

 455,851.88 
 30,358,794.81 

 

 

81,221,521.76 
 (28,043,136.13)

 (152,105.70)
 -   

 53,026,279.93 

 -   

 -   

 (22,538,755.42)
 20,053,755.42 

 -   

 186,915.88 
 (43,253,059.20)

 (434,268.62)
 73,606.13 

 3,256,500.00 
 (42,655,305.81)

  25,641,565.10 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 -   

 (7,825,779.00)
 (27,000.00)

 23,668,786.10 
 (4,559,073.94)
 29,480,686.28 

 861,029.96 
 (42,267.13)

 30,299,449.11 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 

 เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน  
 จายดอกเบี้ย 
 จายภาษีเงินได 
 รับเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  
 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดจายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  
 เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 เงินสดรับจากการเคลมทรัพยสิน
 เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ  
 เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ  
 เงินสดจายซื้อทรัพยสินไมมีตัวตนอื่น 
 ดอกเบี้ยรับ 
 รับเงินปนผล 
 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 รับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 
 จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ 
  ที่เกี่ยวของกัน      
 เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 เงินสดจายสัญญาเชาการเงิน 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   

 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  

 ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1.  ขอมูลทั่วไป           

 การจดทะเบียน : บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทะเบียนเลขที่  010753001613
     (เดิมเลขที่ บมจ 235) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 โดยมีผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตระกูลเพ็ญชาติ
     (รอยละ 36.34)  และตระกูลอุนพงษเจริญสุข (รอยละ 11.16)      
 ที่ตั้งสํานักงาน : ตั้งอยูเลขที่ 153  อาคารมาโณทาวเวอร  ซอยสุขุมวิท 39  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร          
 ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวี
 2.  หลักการดําเนินงานตอเนื่อง
            กลุมบริษัทและบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมติดตอกันหลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวา
สินทรัพยหมุนเวียนรวมเปนจํานวน 756.03 ลานบาท และ 499.94 ลานบาท ตามลําดับและมีผลขาดทุนสะสมรวมจํานวน 
280.98 ลานบาท และ 332.01 ลานบาท ตามลําดับ   ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและ บริษัทฯ 
ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการหาแหลงเงินทุนและความสามารถของผูบริหารในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัทฯ 
ในอนาคตปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุม
บริษัทและบริษัทฯ อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯ ยังคงใหการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนแกบริษัทฯเพื่อใหบริษัทฯ  
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในปจจุบันและอนาคตเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป ดังนั้น งบการเงินนี้จึงจัดทําขึ้นโดย 
ใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง
 3.  เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
 3.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน          
  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ลงวันที่   22 มกราคม 2544 เรื่อง  การจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทจดทะเบียน  พ.ศ.  2544   โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
  งบการเงินของบริษัท จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเวน รายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ        
 3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน      
  ในระหวางป บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา  
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง 
หรือจัดใหมีขึ้น   เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ 
อธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  อยางไร 
ก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้   
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 มาตรฐานการบัญชี          

  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  สัญญากอสราง 
      ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี          

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)  รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา   
 

 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

  ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา    
  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย    
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  การโอนสินทรัพยจากลูกคา    

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวน สัญญาท่ีอยูใน 
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับ
ลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกิจการ คาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคา 
หรือบริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมด 
ในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน          
  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้    ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย           
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย มาตรฐานและการตีความมาตรฐานจํานวน 5 ฉบับ ไดแก

เรื่อง

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 
           หลังวันที่ 1 มกราคม 2563          
   สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับใหม ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563  มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับใหมดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบับที่ 7  การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน    
  ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน     

 มาตรฐานการบัญช ี          

  ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน   

 การตีความมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

  ฉบับที่ 16  การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
  ฉบับที่ 19  การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา 
เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ 
เครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง  
รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน  และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช   
จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน 
ถูกยกเลิกไป
  ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยคาดวาการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช จะมีผลกระทบจากรายการดังตอไปนี้ 
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 มาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเชา        

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

      ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม   

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

  ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจใหแกผูเชา    
  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย  

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชาไดกําหนดหลักการสําหรับการรับรูรายการ 
การวัดมูลคา การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา ซ่ึงกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับสัญญาเชาทุก 
รายการท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาตํ่า การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชา 
ดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17     

              ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินของกลุมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีจะมีผลใชบังคับในอนาคต          
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 3.4  ในการจัดทํางบการเงินรวม ประกอบดวย งบการเงินของบริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญโดยเขา
  ถือหุนในบริษัทยอย ดังน้ี           

      สัดสวนการถือหุนรอยละ           ประเภทธุรกิจ              ความสัมพันธ 
บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด       51          ธุรกิจพาณิชยนาวี       ผูถือหุน 

  บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ  การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ  เปดรับหรือมีสิทธิในผล 
ตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการนั้น ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอจํานวนเงินผลตอบแทนของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจน
ถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

 การสูญเสียความควบคุม           

  เม่ือบริษัทฯ สูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย บริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึง 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและสวนประกอบอ่ืนในสวนของผูถือหุนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น  กําไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน   สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  ณ  วันที่สูญเสียการควบคุม        

  3.5  รายการบัญชีระหวางกัน           

  ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบการเงินรวมแลว 

 3.6  งบการเงินรวมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของบริษัท
  จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงคอื่น อาจมี
  ขอจํากัดดานลักษณะท่ีคอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทยอยท่ีนํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม

 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ           

 4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
            รายไดจากการใหบริการ ประกอบดวย รายไดรับจางขนสงเปนระยะเวลา (Charter hire)  ซ่ึงเกิดจากการใหบริการ
เรือแบบขนสงเปนระยะเวลา (Time charter) และรายไดคาระวางเรือ   (Freight income)  ซ่ึงเกิดจากการรับขนสงเปน
รายเท่ียว (Voyage charter)          
  บริษัทฯ รับรูรายไดรับจางขนสงเปนระยะเวลาและคาใชจายท่ีเก่ียวของตามเกณฑคงคางและรับรูรายไดคาระวาง
เรือเมื่อการใหบริการไดสิ้นสุดลงแลว          
  รายไดอ่ืน และคาใชจายอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง  
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด          

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณิชยประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน 

และประจําไมเกิน 3 เดือน และไมมีภาระผูกพัน 

 4.3  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น          

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามสิทธิที่จะไดรับหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
  บริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได 
 ท้ังนี้บริษัทฯประมาณผลขาดทุนขึ้นจากประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกหน้ี
 ในปจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร

 4.4  พัสดุคงเหลือ
  พัสดุคงเหลือ ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น วัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือเดินทะเล แสดงไวใน 
 ราคาทุนโดยวิธีเขากอน-ออกกอน (FIFO) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

 4.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย           

  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุน หักดวยคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

 4.6 เงินลงทุนในบริษัทรวม           

  เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวม  โดยใชวิธีสวนไดเสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช
 วิธีราคาทุน

 4.7  เรือเดินทะเล และอุปกรณ           

  เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมคาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ 
 การใชงานโดยประมาณของสินทรัพย   สําหรับเรือเดินทะเลและยานพาหนะคิดคาเสื่อมราคาหลังหักมูลคาคงเหลือ
 บริษัทฯ  ประมาณอายุการใชงานของสินทรัพย ดังนี้        
  เรือเดินทะเล      15-30  ป     
  รายจายในการซอมแซมและสํารวจเรือรอตัดบัญชี  2-3  ป      
  อุปกรณประจําเรือ     5  ป      
  อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน     5  ป      
  ยานพาหนะ      5-10  ป      
  ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ
 เกิดในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง  หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการ 
 จําหนายสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
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  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการตรวจสอบสภาพเรือและคาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจะรับรูรวมในรายจายการ
 ซอมเรือคร้ังใหญ   คาใชจายในการซอมเรือคร้ังใหญจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานจนกระท่ังมีการ
 ซอมเรือครั้งใหญครั้งตอไป ซึ่งอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 2-3 ป ในกรณีที่มีการซอมเรือครั้งใหญกอนวันครบกําหนด
 ตนทุนที่เหลืออยูของการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายทันที       
  ตนทุนดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเพื่อเปนเงินทุนในการกอสรางเพื่อใหไดมาซึ่งเรือเดินทะเลและอุปกรณไดบันทึก
 เปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยตลอดชวงเวลาที่จะสรางใหเสร็จและเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใช
 ไดตามวัตถุประสงค  ตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากการตัดจําหนายคาใช 
 จายทางการเงินที่เกี่ยวของกัน 
  กําไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไร
 จากการดําเนินงาน

 4.8  คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย         

  คาใชจายทางการเงินที่เก่ียวของกับการกูยืมเงินซ่ึงเกิดขึ้นกอนหรือ ณ วันทําสัญญาวงเงินกูยืมและกอนการเบิกถอน 

 เงินกูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย  และถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามอายุของ
 เงินกูยืม

 4.9  การดอยคาของสินทรัพย           

  บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย   เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยของ 
 บริษัทฯ สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ ตามปกติทางธุรกิจหรือมูลคาจากการใชแลว
 แตอยางใดจะสูงกวา) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
 แลวแตกรณีในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูผล
 ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมีขอบงชี้วา  
 การดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง

 4.10 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน          

  บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว
 สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
 ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจาย
 สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 
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 เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 
 จายดอกเบี้ย 
 จายภาษีเงินได 
 รับเงินภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดจายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  
 เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินสดรับคืนจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 เงินสดรับจากการเคลมทรัพยสิน
 เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ  
 เงินสดจายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ  
 เงินสดจายซื้อทรัพยสินไมมีตัวตนอื่น 
 ดอกเบี้ยรับ 
 รับเงินปนผล 
 เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 รับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน 
 จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ 
  ที่เกี่ยวของกัน      
 เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 เงินสดจายสัญญาเชาการเงิน 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
 ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
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 4.11 การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ        

   การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินตาง ๆ ที่ใชในการรายงาน  ซึ่ง 
 เปนสกุลเงินที่พิจารณาวาเปนสกุลเงินในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ ดังนั้น จึงกําหนดให  
 กิจการระบุสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและแปลงคารายการที่เปนสกุลตางประเทศ ใหเปนสกุลเงินที่ใชในการ ดําเนิน  
 งานและรายงานผลกระทบจากการแปลงคาดังกลาว        
  กลุมบริษัทดําเนินงานในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชใน 
 การกําหนดและชําระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผูบริหารจึงกําหนดใหใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
 เปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานในธุรกิจเดินเรือทางทะเลของกลุมบริษัท และใชสกุลเงินบาทเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กําหนดใหการรับรูรายการคาเมื่อเร่ิมแรกดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน  (สกุลเงิน 

 เหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการคาที่ไมไดเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเปนรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และ 
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา 
 งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินจะถูกรับรูในสวนของผูถือหุน  ในกรณี
 ที่เงินบาทที่ใชนําเสนองบการเงินแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ใชในการดําเนินงาน  มูลคาทางบัญชีของ 
 สินทรัพย  หนี้สิน  และผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่บันทึกในสวนของเจาของจะลดลง ในทางกลับกันถาเงินบาท 
 ออนคาเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มูลคาทางบัญชีของสินทรัพย หนี้สิน และผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
 ที่บันทึกในสวนของเจาของจะเพิ่มขึ้น          

 4.12  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ         

  บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบัญชี 

 ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันนั้น บริษัทฯ 

 มีนโยบายปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับเจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ โดยทําสัญญาซ้ือขาย 
 เงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารผลตางซ่ึงเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ ลวงหนา 
 แสดงมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด จะบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที    
  กําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป    

 4.13 สัญญาเชาการเงิน           

  การเชาซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสวนใหญของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินที่เชา 
 นั้นๆ ใหจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงิน บันทึกเปนสินทรัพย 
 ดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา หักดวย 
 คาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา   คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหัก 

 จากหนี้ตามสัญญาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวด  เปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  คาใชจายทางการเงิน 

 จะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการ
 ใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา
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 1.  ขอมูลทั่วไป
 การจดทะเบียน : บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทะเบียนเลขที่  010753001613
     (เดิมเลขที่ บมจ 235) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 โดยมีผูถือหุนรายใหญคือ กลุมตระกูลเพ็ญชาติ
     (รอยละ 36.34)  และตระกูลอุนพงษเจริญสุข (รอยละ 11.16)      
 ที่ตั้งสํานักงาน : ตั้งอยูเลขที่ 153  อาคารมาโณทาวเวอร  ซอยสุขุมวิท 39  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร          
 ประเภทธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวี

2.  หลักการดําเนินงานตอเนื่อง
กลุมบริษัทและบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมติดตอกันหลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกวา

สินทรัพยหมุนเวียนรวมเปนจํานวน 756.03 ลานบาท และ 499.94 ลานบาท ตามลําดับและมีผลขาดทุนสะสมรวมจํานวน 
280.98 ลานบาท และ 332.01 ลานบาท ตามลําดับ   ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทและ บริษัทฯ 
ขึ้นอยูกับความสําเร็จในการหาแหลงเงินทุนและความสามารถของผูบริหารในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและบริษัทฯ 
ในอนาคตปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเก่ียวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุม
บริษัทและบริษัทฯ อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯ ยังคงใหการสนับสนุนทางการเงินที่จําเปนแกบริษัทฯเพื่อใหบริษัทฯ  
สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในปจจุบันและอนาคตเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป ดังนั้น งบการเงินนี้จึงจัดทําขึ้นโดย 
ใชเกณฑการดําเนินงานตอเนื่อง

3.  เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
 3.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ลงวันที่   22 มกราคม 2544 เรื่อง  การจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทจดทะเบียน  พ.ศ.  2544   โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนา 
ธุรกิจการคา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

งบการเงินของบริษัท จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน
ยกเวน รายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ        

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา  
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง 
หรือจัดใหมีขึ้น   เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ 
อธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ  อยางไร 
ก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้   
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 4.14 สัญญาเชาดําเนินงาน           

  รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาเชาที่ 
 อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว     

 4.15 เครื่องมือทางการเงิน            

  เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา 
 และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน รายไดคางรับเงินเบิกเกิน
 บัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืนเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
 เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน นโยบายการบัญชีเกณฑการรับรูและวัดมูลคาสําหรับแตละรายการไดมี
 การเปดเผยแยกตามแตละหัวขอที่เกี่ยวของ          

 4.16 คาใชจายภาษีเงินได และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       

  รายจายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบดวย ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
  4.16.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคลปจจุบัน         
   บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
  โดยคํานวณจากกําไรในงวดนั้นทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร    
  4.16.2  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
   บริษัทฯ  และบริษัทยอย    บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ 
  สินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน  โดยใชอัตราภาษีที่มี 

  ผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน        
   บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ
  แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
  ไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชน
  จากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
   บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะ 

  เวลารายงานและจะปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯ จะไมมีกําไรทางภาษี
  เพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน   
   บริษัทฯ  และบริษัทยอย  จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
  เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน      
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 4.17 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน           

  กําไรตอหุน ท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคํานวณโดยการหารยอดกําไรสําหรับป 
 ดวยจํานวนหุนสามัญที่จําหนายและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวด
  ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปเนื่องจาก บริษัทฯ ไมมีหุนสามัญเทียบเทา
 4.18 ประมาณการทางบัญชี           

  การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชการประมาณการ และตั้งขอ 

 สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน  และการเปดเผยในในหมายเหตุประกอบ
 งบการเงิน ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว  อันอาจทําใหตองมีการปรับปรุงบัญชีใน
 รอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อการลดราคาสินคา คาเสื่อมราคาและคาเผื่อ 

 การลดมูลคาของสินทรัพย   การประมาณการในเรื่องตาง  ๆ   ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เก่ียวของของหมายเหตุประกอบ 

 งบการเงินแลว           

 4.19 ประมาณการหนี้สิน            

  บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน
 ปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผล
 ใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการได
 อยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายท่ีจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมดหรือบางสวนอยาง
 แนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหน้ีสินที่เก่ียวของ

 4.20  ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน      

  บริษัทฯ จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจาง เพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย 

 มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลัก 
 คณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่
 บริษัทฯ กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม สมมติฐานท่ีใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําปได
 รวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลง 
 ในจํานวนพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลาน้ีมีผลตอประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงาน 

 สุทธิในทุกป   บริษัทฯ  ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม  ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณ 

 มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะ
 สมบริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน และจะบันทึกภาระ
 หนี้สินในอดีตที่เกิดกอนป 2554 โดยรับรูเปนคาใชจายทันที       
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             ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses)  สําหรับ
 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
  หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
 โครงการผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู 

 4.21 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน        

  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม บริษัทฯ  หรือถูกควบคุม
 โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ   
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
 บริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
 บริษัทฯ           

 4.22 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ       

  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
 ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน
 งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
 การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้        

 สัญญาเชา            

            ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน 
 การประเมินเง่ือนไขและ รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยง  และผลประโยชน 
 ในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ           

  กลุมบริษัทใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปจจุบันของลูกหนี ้
 เปนเกณฑในการพิจารณาการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกําหนดชวงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑ
 ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คางชําระ       
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 เรือเดินทะเล และอุปกรณ            

  ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของเรือและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
 มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของเรือและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
 เปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของเรืออาคารและอุปกรณในแตละ
 ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
 ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
 สินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน      

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ซึ่งตอง 
 อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
 การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน         

 4.23 การวัดมูลคายุติธรรม           

  นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และบริษัทยอยหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ัง 
 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน         
  บริษัทฯ และบริษัทยอยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึง 
 ผูประเมินมูลคา ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3
 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน         
  ผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสมํ่าเสมอ  
 หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา ผูประเมินไดประเมิน 
 หลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคา รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลคายุติธรรมวา 
 เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม       
  เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุด
 เทาที่จะทําได มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมิน
 มูลคา ดังนี้  
            •  ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน 

        อยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา    
  �  ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน  ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน  ราคาท่ีสังเกตได) สําหรับ 
        สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1  
  •  ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น    
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   หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ี
 แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
 ของขอมูลที่อยูในระดับตํ่าสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม      
  บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอน
 เกิดขึ้น

 5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน       

  กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายสวนหนึ่งของ
 กลุมบริษัทเกิดจากรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาว      

 5.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา      
  ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการ
 ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้        

 บริษัทยอย       
  บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด    
 บริษัทรวม       
  บริษัท เจ. ชิปปง เซอรวิส จํากัด       
 กิจการที่เกี่ยวของกัน       
  บริษัท บทด จํากัด      
  
  บริษัท มาโณ จํากัด     
  บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด      
 บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
  พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ      
  นายชเนศร เพ็ญชาติ     
  นายชนิตร เพ็ญชาติ     
  นายศรัณย  เพ็ญชาติ     
  นางปริยนาฏ  ยังส     
        
  รายไดคาบริการจัดการ      
  ตนทุนการใหบริการ      
  คาสาธารณูปโภค      
  เงินกูยืม      

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทฯ ถือหุน 51%

บริษัทฯ ถือหุน 33.33% และกรรมการรวมกัน

บริษัทฯ ถือหุน 3.04% ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ไดขายเงินลงทุนแลว

กรรมการรวมกัน
ผูถือหุนบริษัทยอยบริษัทไทยเดน มารีไทม จํากัด (49%) 

กรรมการและผูถือหุน
กรรมการและผูถือหุน
กรรมการและผูถือหุน
กรรมการและผูถือหุน

ผูถือหุน
นโยบายราคา

 ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา
 ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอ่ืน
 ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา
 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.25-3.00  ตอป
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ลูกหนี้การคา    

 บริษัทยอย   
ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน    

 บริษัทยอย   
เงินใหกูยืมระยะสั้น   

 บริษัทยอย   
เงินมัดจํา    

 กิจการที่เกี่ยวของกัน   
เจาหนี้การคา    

 บริษัทรวม   
เจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน    

 กิจการที่เกี่ยวของกัน   
 บุคคลที่เกี่ยวของกัน   
ดอกเบี้ยคางจาย    

 บริษัทรวม    
 กิจการที่เกี่ยวของกัน     
  บุคคลที่เกี่ยวของกัน   
    รวม 

เงินทดรองรับ    

 กิจการที่เกี่ยวของกัน   
  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

  5.2  ยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน    

  ยอดคงเหลือระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 และ 2561 มีดังนี้            

 

-   

 -   

 -   

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 

 

-   

  2,599,396.02 

 17,950.37 

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 

 

-   

 -   

 -   

 728,341.24 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

 

-   

 4,829,641.65 

 2,510,108.85 

 728,338.36 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

2562 2561 2562 2561
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)

 773,065.99 
 (820,330.45)

 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   

 6,972,000.00 
 4,199.00 

 (40,772.00)
 6,935,427.00 

 134,756,860.39 

 11,357,430.00 
 -   

 (803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,852.76 
 -   

 -   

 72,187.65 
 (72,148.57)
 10,247,891.84 

 96,061,183.17 
 22,006,000.00 
 (16,126,000.00)
 598,463.57 
 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   

 -   

 -   

 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 (80,885.00)
 11,357,430.00 

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 
 (1,300,000.00)

 773,065.99 
 (820,330.45)
 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 
 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 
 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   

 -   

 -   

 -   

 127,821,433.39 

 11,357,430.00 
 -   

 (803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,852.76 
 -   

 -   

 72,187.65 
 (72,148.57)
 10,247,891.84 

 96,061,183.17 
 22,006,000.00 
 (16,126,000.00)
 598,463.57 
 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   

 -   

 -   

 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 (80,885.00)
 11,357,430.00 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เงินกูยืมระยะสั้น     

 บริษัทรวม (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป)   
 ยอด ณ วันตนป     
 บวก เพิ่มขึ้น    
  หัก ลดลง    
  ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง    
    ไมเกิดขึ้นจริง 
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป     

บุคคลที่เกี่ยวของกัน(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป)   
 ยอด ณ วันตนป    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางป    
 หัก ลดลงระหวางปจายชําระ    
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน    
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป  
 กิจการที่เกี่ยวของกัน ( ไมมีการคิดดอกเบี้ย )   
 ยอด ณ วันตนงวด    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด    
 ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน   
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นงวด     
     รวมท้ังสิ้น  
เงินกูยืมระยะยาว     

 ยอด ณ วันตนป    
 บวก เพิ่มขึ้นระหวางป    
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอด ณ วันสิ้นป     
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

รายไดจากการใหบริการ     

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
รายไดคาบริการจัดการ     

 บริษัทยอย    
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
   รวม  

เงินปนผลรับ     

 บริษัทรวม
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
คาใชจายในการบริหาร     

 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
ตนทุนทางการเงิน     

 บริษัทรวม    
 กิจการที่เกี่ยวของกัน    
 บุคคลที่เกี่ยวของกัน    
   รวม  

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร    

 88,954,360.40 

 -   

 9,615,038.12 
 9,615,038.12 

 -   

 415,052.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 19,926,673.31 

 

 87,134,305.19 

 -   

 6,427,785.32 
 6,427,785.32 

 -   

 -   

 4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 20,804,800.00 

 

 -

 

 3,961,048.43
9,615,038.12

13,576,086.55

2,955,704.00
415,052.43

4,089,866.04

285,140.12
 - 

3,360,007.52
3,645,147.64

 19,926,673.31

 

 -   

 4,094,488.03 
 6,427,785.32 

 10,522,273.35 

 3,095,211.10 
 -   

 4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 20,804,800.00 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   5.3 รายไดและคาใชจาย
   รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี
  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้           

  เงินสด    
  เงินฝากกระแสรายวัน    
 เงินฝากสะสมทรัพย    
    รวม   

 

 20,118.15 
 2,531.43 

 30,336,555.02 
 30,359,204.60 

 20,118.15 
 2,531.43 

 30,336,145.23 
 30,358,794.81 

 

20,102.33 
 16,986.50 

 30,265,888.55 
 30,302,977.38 

 20,102.33 
 16,986.50 

 30,262,360.28 
 30,299,449.11 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   7.1 ลูกหนี้การคา   ประกอบดวย
   ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของกลุมบริษัท แยกตามระยะเวลาที่คางชําระหนี้ไดดังนี้   

   7.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  ประกอบดวย
           

ลูกหนี้การคา   
    รวม 

 

 1,925,376.33 
 1,925,376.33 

 1,925,376.33 
 1,925,376.33 

 

2,737,120.52 
 2,737,120.52 

 2,737,120.52 
 2,737,120.52 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุลูกหนี้    

 ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ    
 ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระ    
      -  นอยกวา 3 เดือน    
      -  มากกวา 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นไป    
  -  มากกวา 6 ถึง 12 เดือน ขึ้นไป    
  -  มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป    
     รวม   

 

 368,273.22 

 150,770.00 
 -   

 1,092,463.14 
 313,869.97 

 1,925,376.33 

 

 368,273.22 

 150,770.00 
 -   

 1,092,463.14 
 313,869.97 

 1,925,376.33 

 

2,151,841.96 

 47,451.99 
 512,279.16 
 24,749.14 

 798.27 
 2,737,120.52 

 

2,151,841.96 

 47,451.99 
 512,279.16 
 24,749.14 

 798.27 
 2,737,120.52 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 เงินทดรองจายกิจการที่เกี่ยวของกัน    

 คาใชจายเรือที่ยังไมสิ้นสุด    
 เงินทดรองจายแกคนเรือ    
  อื่น ๆ    
      รวม   

  รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน    

  -   

 304,675.11 
 532,479.54 

 1,270,728.16 
 2,107,882.81 
 4,033,259.14 

 2,599,396.02 
 195,816.76 
 532,479.54 
 272,078.94 

 3,599,771.26 
 5,525,147.59 

 -   

 413,347.18 
 388,319.94 

 1,175,996.97 
 1,977,664.09 
 4,714,784.61 

 4,829,641.65 
 126,406.90 
 388,319.94 
 181,242.84 

 5,525,611.33 
 8,262,731.85 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระโดยนับจากวันที่ที่ครบกําหนดชําระดังนี้ 
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

         ทุนชําระแลว   สัดสวนการถือหุน
       ชื่อบริษัท       ประเภทกิจการ      (ลานบาท)          (รอยละ)
บริษัท เจ.ชิปปง    ขนถายสินคา           
เซอรวิส จํากัด     และตัวแทนเรือ          15                33.33

 

 21,225,156.05 
 

 5,892,076.82 

 

 23,592,522.60 
 

 6,340,675.02 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

         ทุนชําระแลว   สัดสวนการถือหุน
       ชื่อบริษัท       ประเภทกิจการ   (ลานบาท)          (รอยละ)
บริษัท ไทยเดน        ประเทศธุรกิจ
มารีไทม จํากัด         พาณิชยนาวี        225         51
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   รวม 

   

 8. เงินลงทุนในบริษัทรวม

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมเกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน       
          

       การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยเกิดจากผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา  
งบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน       

  การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอื่นเกิดจากผลตางของอัตราแลก
เปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชในการนําเสนองบการเงิน     

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

 9. เงินลงทุนในบริษัทยอย

         ทุนชําระแลว   สัดสวนการถือหุน
       ชื่อบริษัท       ประเภทกิจการ   (ลานบาท)          (รอยละ)
บริษัท บทด จํากัด    ขนสงทางทะเล              ป 2561 
                           ระหวางประเทศ     500                3.04
บริษัท มิตซูบิชิ        นายหนาตัวแทน
โลจิสติคส              นําเขา-สงออก                           
(ประเทศไทย) จํากัด  ตามพิธีการศุลกากร         7.50
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน   
   รวม

   

 

 -   

 1,800,000.00 
 5,612.78 

 1,805,612.78 

 

 -   

 1,800,000.00 
 5,612.78 

 1,805,612.78 

 

15,195,645.00 

 1,800,000.00 
 (1,560,548.80)
 15,435,096.20 

 

15,195,645.00 

 1,800,000.00 
 (1,560,548.80)
 15,435,096.20 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 10.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 

-   

-   

-   

 

-   

-   

-   

  114,749,900.00 
 (3,989,068.50)

 110,760,831.50 

 114,749,900.00 
 4,443,800.01 

 119,193,700.01 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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สินทรัพย - ราคาทุน    

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
  ซื้อเพิ่ม   
  จําหนาย/ตัดจําหนาย
  ตัดจําหนายคาซอม   
  ผลตางจากการแปลงคางบ   
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
  ซื้อเพิ่ม   
  จําหนาย/ตัดจําหนาย   
  ผลตางจากการแปลงคางบ   
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
หัก คาเสื่อมราคาสะสม    

  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
  คาเสื่อมราคาสําหรับป   
  คาเสื่อมราคาสะสมสวนท่ี   
  จําหนาย/ตัดจําหนาย
  ตัดจําหนายคาซอม   
  ผลตางจากการแปลงคางบ   
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
  คาเสื่อมราคาสําหรับป   
  คาเสื่อมราคาสะสมสวนท่ี   
  จําหนาย/ตัดจําหนาย   
  ผลตางจากการแปลงคางบ   
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของทรัพยสิน    

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
 ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
 ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
มูลคาสุทธิทางบัญชี
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   

 คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
  

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 11. เรือเดินทะเลและอุปกรณ

 

24,838,774.57 
 1,665,467.58 
 (490,640.94)

 -   

 (192,756.36)
 25,820,844.85 
 1,658,713.76 

 (6,239,988.87)
 (1,260,792.49)
 19,978,777.25 

 (13,693,543.51)
 (1,879,432.20)

 482,435.23 
 -   

 185,191.15 
 (14,905,349.33)
 (1,831,093.28)

 4,786,038.79 
 706,622.36 

 (11,243,781.46)

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

 8,734,995.79 
 10,915,495.52 

 5,353,899.42 
 364,779.03 

 (241,181.02)
 -   

 (20,484.98)
 5,457,012.45 

 66,722.52 
 (21,355.33)

 (389,030.17)
 5,113,349.47 

 (5,193,643.40)
 (101,881.66)

 241,114.02 
 -   

 17,546.59 
 (5,036,864.45)

 (131,714.64)

 21,354.33 
 367,833.25 

 (4,779,391.51)

 -   

-   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 333,957.96 
 420,148.00 

 2,751,664,105.70 
 -   

 -   

 -   

 (19,458,141.44)
 2,732,205,964.26 

 77,181,564.48 
 (517,554,626.43)
 (111,802,106.79)
 2,180,030,795.52 

 (1,065,225,862.01)
 (104,242,952.27)

 -   

 -   

 13,293,074.07 
 (1,156,175,740.21)

 (103,028,089.93)

 347,094,095.38 
 33,979,631.76 

 (878,130,103.00)

 (29,074,929.36)
 -   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-   

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 1,275,073,848.09 
 1,547,160,895.39 

 

15,759,899.30 
 -   

 (1,476,000.00)
 -   

 42,588.75 
 14,326,488.05 

 -   

 (3,026,000.00)
 (684,324.86)

 10,616,163.19 

 (11,345,655.50)
 (608,507.00)

 1,475,998.00 
 -   

 (119,308.38)
 (10,597,472.88)

 (583,504.26)

 2,424,499.36 
 489,547.00 

 (8,266,930.78)

 -   

-   

 -

-   

 -   

-

 -   

 2,349,232.41 
 3,729,015.17 

 319,360,686.49 
 41,753,084.99 

 -   

 (318,820,445.74)
 624,706.40 

 42,918,032.14 
 35,393,699.86 

 (12,122,706.59)
 (3,794,961.74)
 62,394,063.67 

 (312,716,575.86)
 (19,304,464.87)

 -   

 318,820,445.74 
 996,729.16 

 (12,203,865.83)
 (25,638,929.53)

 -   

 1,841,606.99 
 (36,001,188.37)

-   

-   

-   

-   

-   

 -   

 -   

 26,392,875.30 
 30,714,166.31

 131,213,331.64 
 126,137,238.00 

 

3,116,977,365.48 
 43,783,331.60 
 (2,207,821.96)

 (318,820,445.74)
 (19,004,087.63)

 2,820,728,341.75 
 114,300,700.62 

 (538,964,677.22)
 (117,931,216.05)
 2,278,133,149.10 

 (1,408,175,280.28)
 (126,137,238.00)

 2,199,547.25 
 318,820,445.74 
 14,373,232.59 

 (1,198,919,292.70)
 (131,213,331.64)

 354,325,987.86 
 37,385,241.36 

 (938,421,395.12)

 (29,074,929.36)
 -   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-   

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 1,312,884,909.55 
 1,592,939,720.39 

 121,835,468.97 
 142,069,334.58 

งบการเงินรวม (บาท)
รายจายใน    

การซอมแซม
และสํารวจเรือ

รอตัดจาย 

เรือเดินทะเล ยานพาหนะ รวม
อุปกรณและ

เครื่องใช
สํานักงาน

อุปกรณประจําเรือ

 กอนแปลงคา         หลังแปลงคา



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย - ราคาทุน    

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
 ซื้อเพิ่ม   
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
 ตัดจําหนายคาซอม   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 ซื้อเพิ่ม   
 จําหนาย/ตัดจําหนาย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
หัก คาเสื่อมราคาสะสม    

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
 คาเสื่อมราคาสําหรับป   
 คาเสื่อมราคาสะสมสวนท่ี   
 จําหนาย/ตัดจําหนาย
 ตัดจําหนายคาซอม   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
 คาเสื่อมราคาสําหรับป   
 คาเสื่อมราคาสะสมสวนท่ี   
 จําหนาย/ตัดจําหนาย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของทรัพยสิน    

 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   
 ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
 ขาดทุนจากการลดมูลคาสินทรัพย   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
   

  คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
  

 

23,057,344.92 
 1,477,984.64 
 (490,640.94)

 -   

 (175,454.89)
 23,869,233.73 
 1,290,357.87 

 (6,255,334.87)
 (1,101,507.91)
 17,802,748.82 

 (13,353,088.93)
 (1,788,544.61)

 482,435.23 

 183,170.22 
 (14,476,028.09)
 (1,642,115.87)

 4,786,038.79 
 692,059.41 

 (10,640,045.76)

 -   

-   

 -   

 -   

-

 -   

 7,162,703.06 
 9,393,205.64 

 5,319,349.50 
 364,779.03 

 (241,181.02)
 -   

 (20,240.66)
 5,422,706.85 

 66,722.52 
 (21,355.33)

 (386,603.07)
 5,081,470.97 

 (5,160,636.02)
 (101,462.66)

 241,114.02 

 17,279.04 
 (5,003,705.62)

 (131,295.64)

 21,354.33 
 365,425.91 

 (4,748,221.02)

 -   

 -   

 -   

 -   

-

 -   

 333,249.95 
 419,001.23 

 1,950,475,177.23 
 -   

 -   

 -   

 (13,792,607.10)
 1,936,682,570.13 

 77,181,564.48 
 (517,554,626.43)
 (55,537,979.90)

 1,440,771,528.28 

 (927,913,819.04)
 (79,700,068.31)

 -   

 13,309,307.19 
 (994,304,580.16)
 (78,485,205.97)

 347,094,095.38 
 21,708,349.67 

 (703,987,341.08)

 (29,074,929.36)
-   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 709,957,342.77 
 913,508,661.31 

 

15,759,899.30 
 -   

 (1,476,000.00)
 -   

 42,588.75 
 14,326,488.05 

 -   

 (3,026,000.00)
 (684,324.86)

 10,616,163.19 

 (11,345,655.50)
 (608,507.00)

 1,475,998.00 

 (119,308.38)
 (10,597,472.88)

 (583,504.26)

 2,424,499.36 
 489,547.00 

 (8,266,930.78)

 -   

-   

 -   

 -   

-

 -   

 2,349,232.41 
 3,729,015.17 

 306,463,625.13 
 41,670,459.99 

 -   

 (306,014,584.76)
 717,407.28 

 42,836,907.64 
 23,912,963.17 

 (12,122,706.59)
 (3,242,558.74)
 51,384,605.48 

 (302,209,346.16)
 (16,681,967.43)

 -   

 306,014,584.76 
 672,863.00 

 (12,203,865.83)
 (22,149,187.87)

 1,674,209.53 
 (32,678,844.17)

 -   

-   

 -   

 -   

-

 -   

 18,705,761.31 
 30,633,041.81 

 102,991,309.61 
 98,880,550.01 

 2,301,075,396.08 
 43,513,223.66 
 (2,207,821.96)

 (306,014,584.76)
 (13,228,306.62)

 2,023,137,906.40 
 102,451,608.04 

 (538,980,023.22)
 (60,952,974.48)

 1,525,656,516.74 

 (1,259,982,545.65)
 (98,880,550.01)

 2,199,547.25 
 306,014,584.76 
 14,063,311.07 

 (1,036,585,652.58)
 (102,991,309.61)

 354,325,987.86 
 24,929,591.52 

 (760,321,382.81)

 (29,074,929.36)
-   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-   

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 738,508,289.50 
 957,682,925.16 

 93,617,706.82 
 91,810,056.66 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
รายจายใน    

การซอมแซม
และสํารวจเรือ

รอตัดจาย 

เรือเดินทะเล ยานพาหนะ รวม
อุปกรณและ

เครื่องใช
สํานักงาน

อุปกรณประจําเรือ

 กอนแปลงคา         หลังแปลงคา
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        ราคาทุน :   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  
 ซื้อเพิ่ม  
 ผลตางจากการแปลงคางบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 ซื้อเพิ่ม 
 ปรับปรุง 
 ผลตางจากการแปลงคางบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
        คาตัดจําหนายสะสม :   

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  
 คาตัดจําหนายสําหรับป  
 ผลตางจากการแปลงคางบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 คาตัดจําหนายสําหรับป  
 ผลตางจากการแปลงคางบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
        มูลคาสุทธิตามบัญชี :   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
         คาตัดจําหนายท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 12. สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทและบริษัทฯ ไดจดจํานองเรือเดินทะเล ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,275.06
ลานบาท และจํานวน 709.96 ลานบาท ตามลําดับ (วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 : จํานวน 1,547.16 ลานบาท และจํานวน 
913.51 ลานบาท ตามลําดับ) ค้ําประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ 11)       
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทและบริษัทฯ มีอุปกรณซ่ึงไดคิดคาเสื่อมราคาจนเต็มมูลคาแลวท้ังจํานวนแตยังคง
ใชงานอยู โดยสินทรัพยดังกลาวมีราคาทุนเปนจํานวนเงิน 15.59 ลานบาท และจํานวนเงิน 15.40 ลานบาท ตามลําดับ
(วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทและบริษัทฯ จํานวน 20.41 ลานบาท)       

 1,814,480.17 
 -   

 (12,830.93)
 1,801,649.24 

 159,056.55 
 -   

 (134,169.46)
 1,826,536.33 

 (1,743,174.04)
 (57,726.89)

 9,420.81 
 (1,791,480.12)

 (22,064.79)
 128,372.34 

 (1,685,172.57)

 141,363.76 
 10,169.12 

 -   

 871,058.42 
 4,451.79 

 875,510.21 
 158,574.00 

 (871,058.42)
 (3,513.84)

 159,511.95 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 159,511.95 
 875,510.21 

 

กอนแปลงคา
  22,064.79 
 57,726.89 

  1,814,480.17 
 871,058.42 
 (8,379.14)

 2,677,159.45 
 317,630.55 

 (871,058.42)
 (137,683.30)
 1,986,048.28 

 (1,743,174.04)
 (57,726.89)

 9,420.81 
 (1,791,480.12)

 (22,064.79)
 128,372.34 

 (1,685,172.57)

 300,875.71 
 885,679.33 

หลังแปลงคา
  21,184.30 
 60,366.70 

งบการเงินรวม (บาท)
 คาโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร 

คาโปรแกรม
ระหวางพัฒนา รวม
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

        ราคาทุน :    

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   
 ซื้อเพิ่ม   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
 ซื้อเพิ่ม
 ปรับปรุง   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
        คาตัดจําหนายสะสม :    

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2561   
 คาตัดจําหนายสําหรับป   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   
 คาตัดจําหนายสําหรับป   
 ผลตางจากการแปลงคางบ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
        มูลคาสุทธิตามบัญชี :    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   
        คาตัดจําหนายท่ีอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

 1,148,280.02 
 -   

 (8,119.95)
 1,140,160.07 

 94,155.48 
 -   

 (87,442.84)
 1,146,872.71 

 (1,090,456.40)
 (45,351.28)

 5,815.76 
 (1,129,991.92)

 (21,104.61)
 81,573.65 

 (1,069,522.88)

 77,349.83 
 10,168.15 

  -   

 871,058.42 
 4,451.79 

 875,510.21 
 -   

 (875,510.21)
 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 875,510.21 

กอนแปลงคา
  21,104.61 
 45,351.28 

  1,148,280.02 
 871,058.42 
 (3,668.16)

 2,015,670.28 
 94,155.48 

 (875,510.21)
 (87,442.84)

 1,146,872.71 

 (1,090,456.40)
 (45,351.28)

 5,815.76 
 (1,129,991.92)

 (21,104.61)
 81,573.65 

 (1,069,522.88)

 77,349.83 
 885,678.36 

หลังแปลงคา
 20,187.91 
 47,039.25 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
 คาโปรแกรม 
 คอมพิวเตอร 

คาโปรแกรม
ระหวางพัฒนา รวม
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0 1

 ยอดคางไมเกิน 48 เดือน

 เงินเบิกเกินบัญชี 
 เงินกูยืมระยะสั้น  
   รวม   

 221,240,135.61  221,218,888.50  3,530,667.72  3,507,802.94 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 69,802,781.77 
 55,476,771.35 

 125,279,553.12 

  1.9-8.125 
-

 1.9-8.125
4.4   

  59,814,042.51 
 55,476,771.35 

 115,290,813.86 

 79,357,749.22 
- 

79,357,749.22 

  69,430,415.33
- 

 69,430,415.33 

งบการเงินรวม (บาท)อัตราดอกเบ้ียรอยละ 
2562 25612562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  

 เจาหนี้การคา 
 ดอกเบี้ยคางจาย      
 คาใชจายคางจาย      
 เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ    
  สวนของคาใชจายที่ตองจายแทน   
 เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ    
 รายไดรับลวงหนา      
 อื่นๆ       
    รวม    

  

 

 72,002,080.33 
 41,140,872.54 

 101,828,439.32 

 8,226,138.46 
 6,163,526.14 
 3,907,832.96 
 2,192,693.34 

 235,461,583.09 

  71,993,285.31 
 41,026,079.58 

 100,038,584.42 

 8,226,138.46 
 6,163,526.14 
 2,663,980.46 
 2,171,868.69 

 232,283,463.06 

 

40,546,022.18 
 36,499,156.68 
 71,368,168.77 

 64,776,526.02 
 18,319,605.01 
 8,069,945.30 
 1,213,081.58 

 240,792,505.54 

 40,525,200.12 
 36,304,345.28 
 69,561,554.06 

 64,776,526.02 
 18,319,605.01 
 5,392,836.80 
 1,202,181.37 

 236,082,248.66 

งบการเงินรวม (บาท)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย ไดแก คาซอมแซมท่ีเกิดกับตัวเรือและคารักษาพยาบาลพนักงานในเรือจากการเกิดอุบัติเหตุ  
ซ่ึงบริษัทฯ จะไดรับชดเชยจากบริษัทรับประกันภัยในแตละกรณีภายในระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ป    

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ําประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 11)    
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทและบริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  
ในประเทศหลายแหง งบการเงินรวม 70 ลานบาท และ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 60 ลานบาท  สําหรับเงินกูยืมระยะสั้น 

ของป 2562  เปนการขอวงเงินเพื่อใชเปนการชั่วคราว           

 13. ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย

 14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.375 - 7.25 ตอป   
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม    
 ปรับโครงสรางหนี้จากเงินกูยืมระยะสั้นเปนระยะยาว  
 ไดรับเงินกูในระหวางป
 จายชําระในระหวางป      
 ตัดจายคาธรรมเนียมเงินกูยืม     
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง   
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน    
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

 สวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป    
 สวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน    
 สวนที่ครบกําหนดชําระระหวาง 1 ป ถึง 5 ป   
 สวนที่ครบกําหนดชําระเกิน 5 ป     
 รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ มียอดเคลื่อนไหวดังตอไปนี้          

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีดังนี้

   ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2562  และ  2561  ธนาคารแหงท่ี 3  บริษัทยอย ไมสามารถปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ของสัญญากับสถาบันการเงินผูใหสินเช่ือ จึงไดแสดงยอดคงคาง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของเงินกูยืมดังกลาว 

เปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินท้ังจํานวน 210.41 ลานบาท และ 258.95 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจา ขอผอนผันเง่ือนไข ฝายบริหารของบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเจรจาได   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารแหงที่ 4  บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดของสัญญากับสถาบัน 
การเงิน ผูใหสินเช่ือจึงไดแสดงยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของเงินกูยืมดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดง 
ฐานะการเงินทั้งจํานวน 2.29 ลานบาท  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ  อยูระหวางการเจรจาขอผอนผันเงื่อนไข ฝายบริหารของบริษัทฯ  
คาดวาจะสามารถเจรจาได            

0 1
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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  เครื่องใชสํานักงาน   
  หัก  คาเสื่อมราคาสะสม  
  ราคาตามบัญชี - สุทธิ  

 280,800.00 
(86,400.00)
 194,400.00 

 280,800.00 
(16,084.59)
 264,715.41 

2563 2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ครบกําหนด
ป

0 1

      

  ภายใน 1 ป      
  เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป     
    รวม
  หัก  ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน   
  มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินไมรวมดอกเบี้ยจายในอนาคต มีดังนี้  
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน      
  หัก  สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     

 

 69,789.62 
 119,895.33 
 189,684.95 

 -   

 189,684.95 

 189,684.95 
 (69,789.62)
 119,895.33 

 71,635.85 
 180,880.06 
 252,515.91 

 -   

 252,515.91 

 252,515.91 
(71,635.85)
 180,880.06 

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 รายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาการเงิน มีดังนี้

 จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายสําหรับสัญญาเชาการเงินขางตน มีดังนี้ 

 17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31  ธันวาคม       

 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
 ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย       
 ปรับปรุงพนักงานลาออกไมจายเงิน     
 ตนทุนบริการในอดีต       
 การจายเงินผลประโยชนพนักงานระหวางป      
 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง     
 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน       
 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31  ธันวาคม  
     

 15,912,391.87 
 1,936,036.00 

 (2,386,706.00)
 4,972,271.00 

 (5,133,000.00)
 1,518,627.09 

 (1,527,630.08)
 15,291,989.88 

 21,263,140.63 
 1,302,179.00 

 (3,585,216.00)
 -   

 (3,095,000.00)
 152,954.86 

 (125,666.62)
 15,912,391.87 

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

0 1

       

 ตนทุนบริการปจจุบัน       
  ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน       
  ปรับปรุงพนักงานลาออกไมจายเงิน     
  ตนทุนบริการในอดีต       
 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใช   
 ในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน     
       รวม     

 

 1,380,852.00 
 555,184.00 

 (2,386,706.00)
 4,972,271.00 

 (272,294.50)
 4,249,306.50 

 865,667.00 
 436,512.00 

 (3,585,216.00)
 -   

 16,576.40 
 (2,266,460.60)

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

  บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2554 บริษัทฯ จายคาชดเชยผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและ
อายุงาน              
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน    

   ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  และ 2562           

 18. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0 1

 

 สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม       

 คาใชจายในการบริหาร       
  ปรับปรุงพนักงานลาออกไมจายเงิน      
 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินที่ใช   
 ในการดําเนินงานเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน     
      รวม     
 

      

 

 6,908,307.00 
 (2,386,706.00)

 (272,294.50)
 4,249,306.50 

  1,302,179.00 
 (3,585,216.00)

 16,576.40 
 (2,266,460.60)

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

0 1

  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
  อัตราคิดลด
  อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
  อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 
  อัตรามรณะ

 

รอยละ 3.03 ตอป
รอยละ 3.06

ผันแปรตามอายุพนักงาน รอยละ 0 - 22.73
อัตราตามตารางมรณะไทยป 2560
แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง

 2562 และ 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  และ 2561           

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับ 
เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป    ซ่ึงไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจาง   
สําหรับลูกจางท่ีทํางานติดตอกันครบย่ีสิบปขึ้นไป    ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสี่รอยวัน โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผล
กระทบจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับดังกลาวไวในงบการเงินป 2562 แลวจํานวน 4.97 ลานบาท (เฉพาะกิจการ 
จํานวน 4.97 ลานบาท)             

   

   ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน
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  อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)   
  การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต    
  (เปลี่ยนแปลงรอยละ 1)    

 

  ลูกหนี้ชดเชยคาความเสียหายจากการเคลมประกัน  
 หัก สินทรัพยเสียหาย     
 รายไดจาการเคลมประกัน     
 

0 1
(1,663,034.00)

 1,169,970.00 

 

  2,225,857.00 

 (1,034,981.00)

(898,872.00)
 

796,733.00 

 

 799,581.00 

(877,865.00)

2562 2561
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 19. หุนบุริมสิทธิ

 การวิเคราะหความออนไหว            

  การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได 
อยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืน ๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
ที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้   
                (หนวย : บาท)

    ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิเทียบเทากับผูถือหุนสามัญ ยกเวน การมีสิทธิเหนือกวาผูถือหุนสามัญในการรับเงินปนผลสะสม
ในอัตรารอยละ 10 ตอป บริษัทฯ จายเงินปนผลคร้ังลาสุดเมื่อป 2553 จากผลการดําเนินงานของป 2552 ดังนั้นเงินปนผลสะสม
ของหุนบุริมสิทธิ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  คงคางจํานวน 7,650,000 บาท        
      

 20. รายไดจาการเคลมประกัน

    รายไดจากการเคลมประกันสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม  2562 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    

เพ่ิมขึ้น              ลดลง เพ่ิมขึ้น              ลดลง

 257,921,664.50
(158,361,416.96)

89,560,247.94

 247,921,664.90 
 (158,361,416.96)
 89,560,247.94 

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 20

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

0 1

  ดอกเบี้ยปกอนไมเรียกเก็บ    
  เงินปนผลรับ    
  กําไรจากการขายนํ้ามัน    
  รายไดจากการยกเลิกสัญญา   
  หนี้สินตัดบัญชี    
  หนี้สินผลประโยชนพนักงาน   
  อื่นๆ   
  ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  
    รวม 
 

  2,650,169.39 
 661,717.20 

 3,405,553.84 
 14,270,059.64 
 5,302,253.91 

 -   

 900,009.09 
 (195,078.90)

 26,994,684.17 

 

 1,789,126.38 
 256,500.00 

 2,734,670.17 
 -   

 2,665,351.06 
 3,585,216.00 
 1,344,571.20 

 (1,108,838.16)
 11,266,596.65 

  2,650,169.39 
 3,661,717.20 
 3,405,553.84 

 14,270,059.64 
 5,302,253.91 

 -   

 900,009.09 
 (239,646.29)

 29,950,116.78 

  1,789,126.38 
 3,256,500.00 
 2,734,670.17 

-

 2,665,351.06 
 3,585,216.00 
 1,035,225.03 
 1,211,532.85 

 16,277,621.49 

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 21. รายไดอื่น

    รายไดอื่นสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2562 และ 2561 ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    

0 1

  กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
  ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง    
  กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  
  ที่เกิดขึ้นจริง   
    รวมทั้งสิ้น  

 

 (19,069,230.87)

 (5,851,755.99)
 (24,920,986.86)

 

 (1,011,296.25)

 2,435,311.79 
 1,424,015.54 

 

(18,832,817.77)

 (4,549,049.99)
 (23,381,867.76)

 

 (998,661.79)

 2,479,479.23 
 1,480,817.44 

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 22. กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

    กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

0 1

  คาใชจายพนักงาน    
   คาเสื่อมราคา    
  รายจายการซอมแซมเรือครั้งใหญตัดบัญชี   

  102,592,999.20 
 96,295,898.05 
 25,560,755.22 

 84,341,969.86 
 71,520,735.94 
 22,117,158.79 

 106,852,907.07 
 100,677,027.75 
 19,065,243.86 

 87,282,045.62 
 75,154,371.06 
 16,702,724.85 

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 23. คาใชจายตามลักษณะ

    คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย รายละเอียดดังนี้  
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 ขาดทุนสําหรับปสุทธิ    
  หัก เงินปนผลหุนบุริมสิทธิ    
 สุทธิ   
 จํานวนหุนสามัญ  (หุน)    
 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)    

 (48,524,111.81)
 (765,000.00)

 (49,289,111.81)
 138,245,071 

(0.3565)

 (49,538,020.31)
 (765,000.00)

 (50,303,020.31)
 138,245,071 

(0.3639)

 (60,955,863.77)
 (765,000.00)

 (61,720,863.77)
 138,245,071 

(0.4465)

 (61,976,626.80)
 (765,000.00)

 (62,741,626.80)
 138,245,071 

(0.4538)

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 24. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  

   กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย รายละเอียดดังนี้ 

 25. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน

  กลุมบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการขนสงทางเรือระหวางประเทศ
ของเรือจํานวน  3  ลํา  ตามบัตรสงเสริมดังตอไปนี้          
   เลขที่ 2044(2)/2551  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551         
   เลขที่ 1782(2)/2552   ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552         
   เลขที่ 2895(2)/2555   ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555         
  สิทธิประโยชนที่สําคัญ คือ            
   1.  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเรือและอุปกรณ         
   2.  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น    
   3.  สิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริม         
          

 

  สวนที่ไดรับการสงเสริม   
  สวนที่ไมไดรับการสงเสริม    
  สวนที่ไดรับยกเวนภาษีตามพระราช  
  กฤษฎีกา  ฉบับที่ 314   
    รวม  

  88,954,360.40 
 46,278,457.21 

 87,941,476.12 
 223,174,293.73 

 -   

 46,278,457.21 

 87,941,476.12 
 134,219,933.33 

  87,134,305.19 
 92,884,691.27 

 97,241,389.00 
 277,260,385.46 

  -   

 92,884,691.27 

 97,241,389.00 
 190,126,080.27 

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

   รายไดจากการใหบริการท่ีไดรับการสงเสริม สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  และ 2561 สรุปไดดังนี้



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 2 2

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 28. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

  28.1  นโยบายการบัญชี            

   รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ วิธีการท่ีใชซ่ึงรวมถึงเกณฑในการวัดคาการรับรูและคาใชจายท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพย และหนี้สินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4      

  28.2  ความเสี่ยงดานสินเชื่อ           

   ความเสี่ยงดานสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหบริษัทฯ เกิดความสูญเสียทางการเงิน  บริษัทฯ 
ไดมีการปองกันความเสี่ยงน้ีโดยการพิจารณาใหสินเชื่อกับลูกคา กําหนดวงเงินสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อ   และมี
การติดตามลูกหนี้ที่มีการคางชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้แสดงตามงบแสดงฐานะการเงิน   คือมูลคาหลังจากหักคาเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ ตามนโยบายของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ซึ่งคาดวาเพียงพอแลว     

  

 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

   

4.68   15.77 3.79   8.49 

งบการเงินรวม (บาท)
2561 25622562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561         
 26.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการชําระเงินลงทุนในบริษัทอื่น ที่ยังไมเรียกชําระอีก 25% จํานวน 5.06 ลานบาท  
    ซึ่งในป 2562 ไดจายชําระทั้งหมดแลว
 26.2 บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทฯ จํานวนเงิน 0.05 ลานบาท เพื่อใชใน  
    การคํ้าประกันการดําเนินงานปกติ           
 26.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาดังนี้        
     

 27. การบริหารจัดการทุน

   วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ี
เหมาะสม และการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดํารงธุรกิจอยางตอเนื่อง       
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 และ 2561  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้     
       

   

   ระยะเวลาที่ไมเกินหนึ่งป      
   ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปแตไมเกิน 5 ป     
      รวม    

 

 2,398,748.00 
 7,500.00 

 2,406,248.00 

 3,459,372.00 
 2,301,248.00 
 5,760,620.00 

2562 2561

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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 29. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

   28.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย          

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบแกบริษัทฯ ในงวด 
ปจจุบันและงวดตอ  ๆ  ไป            

  28.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน          

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของบริษัทฯ   สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อสินคา   เนื่องจากบาง 
รายการทางธุรกิจเปนสกุลเงินตราตางประเทศ   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  และ  2561   บริษัทฯ  มีทรัพยสินหนี้สินที่มี 
คาเปนเงินตราตางประเทศ   บริษัทฯ ไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง        

  28.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน         

  สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน 
ชั่วคราว ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน    และเงินฝากสถาบันการเงิน 
ที่มีภาระผูกพันหน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดวย   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น
  ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมนอกจากนี้ผู บริหารเชื่อวา
บริษัทฯไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ   
 

   ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนิน 
งานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนิน 

งานของสวนงาน              
  กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจพาณิชยนาวี โดยประกอบธุรกิจแบงเปน 2 สวนงานใหญ คือ     
  1. สวนงานใหบริการเรือจางเหมาเปนระยะเวลา มีขอบขายการใหบริการในแถบทวีปยุโรป อเมริกา อเมริกากลาง 
และทะเลคาริบเบียน ซึ่งบริษัทฯ เปนผูบริหารเรือเองทั้งสิ้น        
  2. สวนงานใหบริการรับขนสงสินคา แบงเปน          
   2.1 ในเสนทางประจําคือการใหบริการรับขนสินคาในเสนทางประจําไปและกลับระหวางประเทศไทย-ญี่ปุน-เกาหลีใต
        -ไทย              
   2.2  ในเสนทางไมประจํา คือการใหบริการรับขนสินคาไมกําหนดเสนทางและตารางลวงหนา โดยมีขอบขายการใหบริการ
         ในเสนทางตางๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา 
   แตเนื่องจากสวนงานใหบริการรับขนสงสินคา มีรายไดไมถึงรอยละ 10 ของรายไดรวม กลุมบริษัทฯ จึงไมไดนําเสนอขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงาน             
  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายไดจากลูกคา 3 ราย ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการจากรายได
คาบริการจางเหมาที่เกินกวารอยละ 10  เปนจํานวนรวม 198 ลานบาท และ 109  ลานบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จํานวน 137 ลานบาท และ 50  ลานบาท ตามลําดับ) 
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 30. ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

 31. งบการเงินในสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน

  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแสดงไดดังนี้   

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน    
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น    
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
 พัสดุคงเหลือ    
    รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
  เงินลงทุนในบริษัทรวม    
  เงินลงทุนในบริษัทยอย    
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น    
  เรือเดินทะเลและอุปกรณ    
  สินทรัพยไมมีตัวตน    
  ลูกหนี้เงินชดใชคาเสียหาย    
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    
     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   

รวมสินทรัพย     

 

 

 1,006,805.22 
 133,755.36 

 -   

 1,705,002.84 
 2,845,563.42 

 703,891.89 
 -   

 59,879.71 
 43,539,613.34 

 9,977.97 
 7,337,007.88 

 72,803.80 
 51,723,174.59 
 54,568,738.01 

 

 1,006,791.63 
 183,231.00 

 595.29 
 1,072,099.69 
 2,262,717.61 

 195,399.51 
 3,673,172.10 

 59,879.71 
 24,491,221.38 

 2,565.16 
 7,336,303.26 

 72,803.78 
 35,831,344.90 
 38,094,062.51 

 

 

 

933,841.73 
 145,294.72 

 -   

 1,868,829.58 
 2,947,966.03

 727,046.78 
 -   

 475,660.75 
 49,089,354.03 

 27,293.83 
 108,803.99 
 73,281.24 

 50,501,440.62 
 53,449,406.65 

 

 

 933,733.00 
 254,631.21 
 77,353.60 

 1,253,734.99 
 2,519,452.80

 195,399.51 
 3,673,172.10 

 475,660.75 
 29,512,752.78 

 27,293.80 
 108,099.37 
 73,279.18 

 34,065,657.49 
 36,585,110.29 

 

งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

  2562
  30.1 บริษัทฯ  ไดบันทึกการตัดจําหนายทรัพยสินถาวรจากการเกิดอุบัติเหตุเปนลูกหน้ีเงินชดใชคาความเสียหาย
       จํานวน 171.85 ลานบาท และไดรับชําระเงินคาเคลมมาแลวบางสวน สวนการเพ่ิมขึ้นของเรือเดินทะเล จํานวน
         77.18 ลานบาท เกิดจากการเคลมประกันทั้งจํานวน       
  30.2  บริษัทฯ มีพนักงานเกษียณอายุแตยังไมไดจายเงินจํานวน 3,881,000.00 บาท ซ่ึงตั้งคางจายไวแลวท้ังจํานวน 

  2561
  30.1  บริษัทฯ ไดบันทึกเจาหนี้คาเชาซื้อสุทธิจากดอกเบี้ยเปนเครื่องถายเอกสาร จํานวน 280,000.00 บาท  
         เปนการหักการจายชําระคาซื้อทรัพยสินในงบกระแสเงินสด      
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน   
หนี้สินหมุนเวียน    
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น   
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    
 สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป    
 เงินกูยืมระยะยาวสวนที่จัดเปนหนี้สินหมุนเวียน   
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน    
 สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป    
 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน  
 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น    
    รวมหนี้สินหมุนเวียน   

 หนี้สินไมหมุนเวียน     

 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน    
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน    
 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  
    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   

รวมหนี้สิน      

สวนของผูถือหุน      

 ทุนเรือนหุน      
  ทุนจดทะเบียน      
  หุนสามัญ 214,350,000 หุน มูลคาหุนละ 0.08 USD  

  หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 0.07 USD  

    รวมทุนจดทะเบียน    
  ทุนที่ชําระแลว     
  หุนสามัญ 138,245,071 หุน มูลคาหุนละ 0.08 USD  
  หุนบุริมสิทธิ 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 0.07 USD  
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ    
 กําไร(ขาดทุน)สะสม     
  จัดสรรแลว     
    สํารองตามกฎหมาย    
  ยังไมไดจัดสรร     
  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน   
 รวมสวนของบริษัทใหญ     

 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม    
    รวมสวนของผูถือหุน   
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    

   

 

 4,154,657.86 
 7,808,635.11 

 3,653,599.70 
 7,053,829.26 

 2,314.44 
 4,468,954.48 

 775,854.89 
 27,917,845.74 

 16,119,500.00 
 3,976.10 

 350,000.00 
 507,129.73 

 16,980,605.83 
 44,898,451.57 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (6,307,323.10)
 (3,667,002.59)
 4,498,644.29 
 5,171,642.15 
 9,670,286.44 

 54,568,738.01 

 

 3,823,400.34 
 7,703,238.81 

 2,222,645.70 
 75,829.26 

 2,314.44 
 4,238,954.48 

 775,854.89 
 18,842,237.92 

 16,119,500.00 
 3,976.10 

 350,000.00 
 507,129.73 

 16,980,605.83 
 35,822,843.75 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (8,636,258.01)
 (3,565,493.21)
 2,271,218.76 

 2,271,218.76 
 38,094,062.51 

 

2,445,554.34 
 7,420,461.93 

 1,432,196.91 
 8,011,451.10 

 2,207.59 
 3,456,406.30 

 721,534.01 
 23,489,812.18 

 17,944,231.46 
 5,574.15 

 350,000.00 
 490,369.49 

 18,790,175.10 
 42,279,987.28 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (4,754,775.09)
 (3,667,002.59)
 6,051,192.30 
 5,118,227.07 

 11,169,419.37 
 53,449,406.65 

 

2,139,625.37 
 7,275,306.74 

 343,648.01 
 -   

 2,207.59 
 3,456,406.30 

 721,534.01 
 13,938,728.02 

 17,944,231.46 
 5,574.15 

 350,000.00 
 490,369.49 

 18,790,175.10 
 32,728,903.12 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (7,051,269.60)
 (3,565,493.21)
 3,856,207.17 

 -   

 3,856,207.17 
 36,585,110.29 

งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 2 6

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได     

 รายไดจากการใหบริการ    
 รายไดจากการรับบริหารจัดการเรือ    
 รายไดจากการเคลมประกัน
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน    
 รายไดอื่น    
     รวมรายได   
คาใชจาย     

 ตนทุนการใหบริการ    
 คาใชจายในการบริหาร    
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน    
     รวมคาใชจาย  
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน    

 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได   
 ตนทุนทางการเงิน     
ขาดทุนกอนภาษีเงินได     

 ภาษีเงินได    
ขาดทุนสําหรับป     

 ผลกําไรจากการประมาณการตามหลัก   
 คณิตศาสตรประกันภัย     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป     

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)     
 สวนที่เปนของบริษัทใหญ    
 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี    
 อํานาจควบคุม    
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป     

ขาดทุนตอหุน     
 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

 32. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 
           

 7,140,549.16 
 355,553.28 

 2,865,515.30 
 -   

 863,703.52 
 11,225,321.26 

 (8,834,185.82)
 (1,607,743.64)

 (797,356.76)
 (11,239,286.22)

 (13,964.96)
 71,414.02 
 57,449.06 

 (1,556,583.99)
 (1,499,134.93)

 -   

 (1,499,134.93)

 -   

 (1,499,134.93)

 (1,552,548.01)

 53,415.08 
 (1,499,134.93)

 (0.0114)

 4,294,419.47 
 482,288.58 

 2,865,515.30 
 -   

 958,271.57 
 8,600,494.92 

 (6,790,347.39)
 (1,589,479.87)

 (748,112.04)
 (9,127,939.30)
 (527,444.38)

 -   

 (527,444.38)
 (1,057,544.03)

 (1,584,988.41)
-   

 (1,584,988.41)

 -   

 (1,584,988.41)

 (1,584,988.41)

 -   

 (1,584,988.41)

 (0.0116)

 8,581,946.72 
 452,427.66 

-

 44,077.07 
 417,374.13 

 9,495,825.58 

 (8,380,068.34)
 (1,576,703.58)

 -   

 (9,956,771.92)
 (460,946.34)

 92,937.34 
 (368,009.00)

 (1,485,625.65)
 (1,853,634.65)

 -   

 (1,853,634.65)

 -   

 (1,853,634.65)

 (1,886,746.18)

 33,111.53 
 (1,853,634.65)

 (0.0138)

 5,884,908.11 
 579,162.96

- 

 45,835.24 
 503,835.70 

 7,013,742.01 

 (6,450,640.87)
 (1,548,052.91)

 -   

 (7,998,693.78)
 (984,951.77)

 -   

 (984,951.77)
 (933,389.75)

 (1,918,341.52)
 -   

 (1,918,341.52)

 -   

 (1,918,341.52)

 (1,918,341.52)

 -   

 (1,918,341.52)

 (0.0140)

งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ)
2562 2561 2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 2 8

รายละเอียดผูบริหาร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยผูบริหารทั้งหมด 14 ทาน

ชื่อ - สกุล  ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ประวัติการทํางาน
ประวัติการอบรม

จํานวน
หุนที่ถือ

สัดสวน%

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร
อายุ

7. นางนิภา  อารีนิจ
ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน

8. นางสาวญาณิศา นาคทวม
ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชี
ผูจัดการอาวุโสแผนกธุรการ

9. นางสาวมาลี สถิตเศรษฐ
ผูจัดการแผนกการตลาด

10. นางจิราภรณ เชื้อเมืองพาน
ผูจัดการแผนกบัญชี

11. นายเริงณรงค  เรืองทอง
ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ

12. นายสันติ ศรีทอง
ผูจัดการแผนกซอมบํารุง

13. นางศิริพร ประทุมธนาเสฏฐ
ผุจัดการแผนกบัญชี

14. นายเอกวิทย ดุลบุตร
ผูจัดการแผนก 
SAFETY M

ANAGEM
ENT 

SYSTEM(SMS)

61 ป

49 ป

54 ป

56 ป

43 ป

48 ป

46 ป

47 ป

---0.01----

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัย เซนตจอหน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต

ปริญญาตรี 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาตรี 
ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา

2561-ปจจุบัน   ผูจัดการอาวุโสแผนกการเงิน  
2549-2560  

ผูจัดการแผนกการเงิน  
2547-2548       ผูชวยผูจัดการแผนกการเงิน 

2561-ปจจุบัน   ผูจัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ
2551-2560  

ผูจัดการแผนกบัญชี 
2542-2550      ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 
2533-2541 

พนักงานบัญชี  

2549-ปจจุบัน  ผูจัดการแผนกการตลาด 
2537-2549      ผูชวยผูจัดการแผนกการเดินเรือ

2549-ปจจุบัน  ผูจัดการแผนกบัญชี  
2540-2548     ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 
2532-2539 

พนักงานบัญชี

2551-ปจจุบัน  ผูจัดการแผนกคนประจําเรือ
2549-2550       ผูชวยผูจัดการแผนกคนประจําเรือ 

2555-ปจจุบัน 
ผูจัดการแผนกซอมบํารุง 

2561-ปจจุบัน 
ผุจัดการแผนกบัญชี 

2559 -2560 
ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี 

2545-2558 
พนักงานบัญชี 

2561-ปจจุบัน 
ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS 

2557-2560 
นายเรือ 

2556-2557 
ผูจัดการแผนกบริหารดานความปลอดภัย SMS 

--

การประกันภัยและการขนสงทางทะเล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสมาคมเจาของเรือไทย

--

 -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

-

 - MERCHANT MARINE
   TRAINING CENTRE

- -1,000

 -- - -
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บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 30

 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่นๆ
 1. ชื่อบริษัท   บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  
  ธุรกิจหลัก  ธุรกิจพาณิชยนาวี
  ทุนชําระแลวทั้งสิ้น 422,385,213 บาท 
  เลขทะเบียนบริษัท 0107536001613 (เดิม บมจ. 235)
  สํานักงานใหญที่ 153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)    
      ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110  
  โทรศัพท   02-260-0050  
  โทรสาร   02-259-9825, 02-259-9824
  E-mail Address office@jutha.co.th
  Website   www.jutha.co.th

 2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป
  บริษัท  เจ ชิปปง เซอรวิส จํากัด
  สํานักงานใหญ: 153 อาคารมาโณทาวเวอร สุขุมวิท 39 (ซอยพรอมพงษ)    
      ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
  ประเภทของกิจการ:  ธุรกิจขนถายสินคา ซอมเรือ และขนสงสินคาทางบก
  ทุนจดทะเบียน:  15 ลานบาท
  มูลคาเงินลงทุน: รอยละ 33.33 ของเงินลงทุนทั้งหมด
  
  บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด
  สํานักงานใหญ: 153 อาคารมาโณ ทาวเวอร สุขุมวิท 39
      (ซอยพรอมพงษ) ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
      เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ประเภทของกิจการ:   ธุรกิจเดินเรือระหวางประเทศ
  ทุนจดทะเบียน: 225 ลานบาท
  มูลคาเงินลงทุน: รอยละ 51 ของเงินลงทุนทั้งหมด

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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 3. บุคคลอางอิงอ่ืนๆ
  หนวยงานกํากับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย:
    สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
    333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
    กรุงเทพฯ 10900   
    โทรศัพท : 02-695-9999
    โทรสาร : 02-695-9660
    อีเมล : info@sec.or.th
    เว็ปไซต : http : www.sec.or.th

 
  หนวยงานกํากับบริษัทจดทะเบียน
    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท)
    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
    กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท : 02-009-9000, 02-009-9740
    โทรสาร : 02-009-9991
    ศูนยบริการขอมูล : 02-009-9999
    อีเมล : SETCallCenter@set.or.th
    เว็ปไซต : http://www.set.or.th



 นายทะเบียนหลักทรัพย:
    บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
    กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท : 02-009-9378
    โทรสาร:   02-009-9476
    ศูนยบริการขอมูล : 02-009-9999
    อีเมล : srg_tsd@set.or.th
    เว็ปไซต : http://www.set.or.th

 ผูสอบบัญชี 
    บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
    316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท          
    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
    กรุงเทพมหานคร 10110
    โทรศัพท: 02-259-5300
    โทรสาร: 02-260-1553
    เว็ปไซต : http://www.diaaudit.com

   นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 7645
   นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 2982
   นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 5599

   “ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไวใน เว็บไซตของ คณะกํากับหลักทรัพยและดูแลหลักทรัพยท่ี http://www.sec.or.th 
หรือ เว็บไซตของบริษัท www.jutha.co.th”

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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Rear Admiral Chano Phenjati
Chairman

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

VISION

THAILAND’S PRIDE



  The year 2019 has exhibit yet another highly volatile

  global economy. As the relationship between America

  and China improved, so does the global investor’s

  confident in the market as various regulation 
surrounding the trade war has become more lenient. This promotes more demand for marine logistics which 

benefits ship operators, while the global supply of vessels continue to decrease, sparking a trend of recovery 

in this depressing industry. 
 However, the positive development for the shipping industry was short lived as the ship owners 
were met with various industry regulation, which put much constrains on the ship owners, and Corona virus 
epidemic, which discourage the demand of shipping. Ship owners has to take numerous measure to prepare 
their fleet for the new bunker regulation, which require that vessel only utilize Low Sulphur bunkers starting 
in January 2020. This new regulation has raised vessel’s operation costs as the bunker suppliers took the 
opportunity to drastically increase the premium for low sulphur bunkers and some operators were force to 
implement costly modification for their vessels to make their vessel suitable for this specific bunker 
consumption. On top of the strict regulations, the outbreak of the Corona virus has also negatively impact 
the global economy as a whole, as various there are less production and trading activities happening while
various countries went under quarantine. 
 Despite the further depression of the global economy, Jutha is still maintaining our time 
charter vessel management services which have continue to provide the company with a fixed income 
and means to successfully lower the exposure to the volatility of the bunker prices. While at the same 
time, we are also incorporating training programs to further improve our staff’s technical expertise in order 
to provide premium services to vessel operator worldwide. 
 The board of directors have complete confident in the skills and experiences of every Jutha 
Maritime PCL personals that we will sail through these tough water as we have done in the past and 
emerge stronger than ever.  The board of directors would like to take this opportunity to express sincere 
gratitude towards our investors, management teams and every single one of Jutha employee whom have
joined us on this ever ending journey of hardships and successes.

  

  Rear Admiral 

     Chano Phenjati

              Chairman
 

Message from the Chairman
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Board of Directors

Rear Admiral Chano Phenjati
Chairman

Mr. Kovit Kuvanonda
Independent  Director

Mr. Sarun Phenjati
Director

Mr.Sirichai Sakornratanakul
Independent Director Chairman

of the Audit Committee

Mr.Adul Chandanachulaka
Independent Director
Member of Audit 
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Audit Commitee

Mr.Sirichai Sakornratanakul
Independent Director Chairman

of the Audit Committee

Mr.Adul Chandanachulaka
Independent Director
Member of Audit 

Mr. Chanet Phenjati
President

Mr. Pramual  Chancheewa
Independent Director

Member of Audit Committee

Mr. Chanit Phenjat
Director, Assistant To The President

Mr. Pramual  Chancheewa
Independent Director

Member of Audit Committee



1. Name – Surname, Position  Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman 
Age      95 years
Number of Shares    1,803,176 shares
Percentage     1.28
Date of Appointment as a Director  May 13, 1981
Relation with other management:  Father of Mr. Chanet Phenjati, President 
      Father of Mr. Sarun Phenjati, Director
Education       Bachelor Degree (Science) Royal Thai Naval Academy

Work Profile  
 2016 - Present    Honorary Chairman, Thai Shipowner’s   Association
 1985 - Present    Chairman of the Board, J. Shipping Services Company Limited
 1981 - Present    Chairman of the Board, Jutha Maritime Public Company Limited 

 1975 - Present    Chairman of the Board, Mano Company Limited
 1966 - Present    Chairman of the Board, C. & P. Company Limited
 1991 - 1997     Chairman, Thai Shipowners’ Associaton

Training     

 2004     Director Accreditation Program (DAP), 

2. Name – Surname, Position  Mr. Sirichai Sakornratanakul
      Independent Director  Chairman of the Audit Committee
Age      71 years
Number of Shares    Nill
Percentage     Nill
Date of Appointment as a Director  November 15, 1994
Date of Appointment as a    September 20,2019
Chairman of the Audit Committee

Relation with other management:  Nil
Education       Master Degree in Economics, University of Saarland, Germany 
       (Under the Bank of Thailand’s Scholarship)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562
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Work Profile  
 2019- Present         Chairman of the Audit Committee 
      Jutha Maritime Public Company Limited
 2010 - Present   Audit Committee Member, Remuneration and Nomination  
      CommitteeThai Credit Retail Bank Public Company Limited
 2004 - Present   Independent Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 2000 - Present                Independent Director and Audit Committee Member
      Double  A (1991) Public Company Limited
 2011 - Present          Chairman of Audit Committee
      Thai Public Broadcasting Service (TPBS)
      Chairman of Corporate Governance 
      and Socail Responsibility Committee
      Thai Public Broadcasting Service (TPBS)
 2010 - Present                             Policy Committee Member, Chairman of Audit Committee, 
      Chairman of Corporate Governance and Social Responsibility Committee, 
      Thai Public Broadcasting Service (TPBS)  
 2007 - Present           Advisor, Corporate Social Responsibility Institute, 
      Stock Exchange of Thailand
 2009 - 2010            Senior Advisor, Internal Management Section, 
      Thai Health Promotion Foundation 
 2004 - 2009            Senior Executive Vice President, Export Import Bank of Thailand
 1999 - 2001        President, Bangchak Petroleum Public Company Limited
 1994 - 2004            Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 1994 - 2004            Senior Executive Vice President, Industrial Finance   
      Corporation of Thailand  
 1977 - 1994            Bank of Thailand (Assistant Economist-Director)

Training                              

 2012             Anti-Corruption for Executives Program (ACEP)
 2012            Audit Committee Program (ACP) 
 2011            Financial Institutions Governance Program (FGP)
 2002             Director Certification Program (DCP), by Thai Institute of  
      Directors Association (IOD)
 1997             International Board & Directors Seminar 
      by Swedish Academy of Directors, Stockholms
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4. Name – Surname, Position  Mr. Kovit Kuvanonda, Independent Director
Age      77 years
Number of Shares    Nil
Percentage     Nil
Date of Appointment as a Director  July 30, 2008
Relation with other management:  Nil
Education       Master of Engineering, Asian Institute of Technology
Work Profile  
 2018 - Present   Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 2017 - Present    Director, TMN Company Limited
 1998 - Present   Consultant, Thai Shipowners’ Associaton
 2008 - 2017    Independent Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 1991 - 1998    Director, Unithai Group (consisting of international   
      shipping business, shipyard and repair, container seaport  
      and warehouse, in charge of planning
      and project development)

3. Name – Surname, Position  Mr. Adul Chandanachulaka, Independent Director,   
      Member of Audit Committee 
Age      73 years
Number of Shares    Nil
Percentage     Nil
Date of Appointment as a Director  January 13, 2000
Relation with other management:  Nil
Education       Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University
Work Profile  
 1999 - Present    Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 2005 - 2018    Independent Director and Audit Committee, 
      Prueksa Real Estate Public Co.,Ltd   
 1999 - 2002    Executive Vice President, Branch Management   
      Division, Siam Commercial Bank Public Company Limited
    
Training                              

 Training Courses Arranged by Thai Institute of Directors Association (IOD):
 2007     Role of the  Compensation Committee (RCC) 
 2005     Audit Committee Program (ACP) 
 2003     Director Accreditation Program (DAP)
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5. Name – Surname, Position  Mr. Sarun Phenjati, Director
Age      66 years
Number of Shares    935,400 shares
Percentage     0.66
Date of Appointment as a Director  January 5, 1988
Relation with other management:  Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman of the Board,
      Older brother of Mr. Chanet Phenjati, President
Education       Bachelor Degree Commercial, Chulalongkorn University

Work Profile  
 1991 - Present   Director, J. Shipping Services Company Limited
 1988 - Present   Director, Jutha Maritime Public Company Limited
 1981 - Present   Director and Advisor C. & P. Company Limited
 1975 - Present   Director, Mano Company Limited

Training                              

 2004     Director Accreditation Program (DAP), 
      By Thai Institute of Directors Association (IOD)

Training                              
 2009     Director Accreditation Program (DAP) 
      by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 1978     Transport Policy, Planning and Analysis Course, Economic  
      Development Institute, Washington D.C., U.S.A.  1978
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6. Name – Surname, Position  Mr. Chanet Phenjati, President
Age      59 years
Number of Shares    34,209,970 shares
Percentage     24.29
Date of Appointment as a Director  January 9, 1985
Relation with other management:  Son of Rear Admiral Chano Phenjati, Chairman, 
      Younger brother of Mr. Sarun Phenjati, Director
      Father of Mr. Chanit Phenjati, Director,Assistant To The President
Education       Master Degree in Business Administration, Babson College, 
      Wellesley, Massachusetts, U.S.A.
      Bachelor of Science in Business Administration, 
      Boston University, Boston, Massachusetts, U.S.A

Work Profile  
 2015 - Present   Qualified Member in Thai Vessel Business, 
      Maritime Promotion Commission, Ministry of Transport
 2015 - Present   Vice President, Thai Shipowners’ Association
 2007 - Present   Director of Committee
      Committee Development of Logistic System, 
      Board of Trade of Thailand
 1987 - Present    President, Jutha Maritime Public Company Limited
 1996 - 2014    Secretary, Thai Shipowners’ Association
 
    

 

Training                              

 2003     Director Accreditation Program (DAP) 
      Thai Institute of Directors Association (IOD)
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7. Name – Surname, Position  Mr. Chanit Phenjati,Director, Assistant To The President
Age      28 years
Number of Shares    1,150,000 shares
Percentage     0.81
Date of Appointment as a Director  February 27, 2015
Relation with other management:  Son of Mr. Chanet Phenjati, President
Education       Bachelor of Business Administration in Management,   
      University of Massachusetts Amherst,U.S.A

Work Profile  
 2015 - Present   Director, Assistant To The President
 2014     Management Trainee
 2013     Phatra Securities Public Company Limited
 2012     Bangkok Bank Public Company Limited
 2011     Jutha Maritime public Company Limited
 2010     Thainamthip Company Limited

8. Name – Surname, Position  Mr. Pramual  Chancheewa
      Independent Director, Member of Audit Committee
Age      65 years
Number of Shares    Nill
Percentage     Nill
Date of Appointment as a Director  November 13,2019
Relation with other management:  Nill
Education       Bachelor of Laws , Thammasat University
      Barrister-at-Law, The Institute of Legal Education of the  
      Thai Bar Association
      M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management), Burapha Universi-

Work Profile  
 2019 - Present   Independent Director, Member of Audit Committee
      Jutha Maritime PCL
 1995 - Present   Managing Director,  Pramuanchai Law Office Co., Ltd.,
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  Company and its Subsidaries

  Jutha Maritime Public Company Limited and the Group, The core business of Jutha Maritime 

Public Company limited is marine transport.  The Company and the Group have marine-related business 

that continuously supports the core business in line with economic situation and world shipping market. 

  1.  Jutha Maritime Public Company Limited, established on June 24th 1976 the mother 

company engages in marine transport. The Company offers time charter service, ship management 

service and marine-related service e.g. cargo booking brokerage service, sale & purchase of ship brokerage 

service and ship charter brokerage service.

  2. Thaiden maritime Company Limited, established on August 9th 2012, is a joint venture 

with Nordana Line A/S. The subsidiary company engages in international marine transport and secured 

1 newly built multipurpose vessel of 12,580 DWT named MV Fredenborg.

  3. J. Shipping Services Company Limited, established on June 27th 1985, an affiliated company 

engages in marine-related business e.g. stevedoring, ship agent, ship repairing, in land transportation.

 1. Vision THAILAND’S PRIDE

  Mission: Jutha Maritime PCL, and its subsidiaries, aim to be the first Thai owned and operated 
public company to bring international recognition to the potential of the Thai maritime industry in the international 

arena, and fulfill that potential for our clients and customers with the very best of what the Thai maritime 
industry has to offer.

  Business Objectives: Jutha maintains its fleet size at 5 vessels for the current time being as these 
vessels are multi-purpose type of young age and high efficiency which remains in high demand in the market. 
The company time chartered out these vessels for a period of approximately 3-6 months in order to increase 

a core revenue at around 5-10% per  year while reducing the risk of negative impact from the volatility of the 

shipping market. The Company also increase its technical management services for other shipowners.

On top of this, the Company has continue to improve its services and safety procedures to meet the standard 

of ISO 9001:2015 and was certified by Nippon Kaiji Kyokai on 19th October 2017.

Company Structure
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  � On 29th April 2015 the Annual General Meeting of Shareholders number 40, The board of
   directors and shareholders had approved the appointment of Mr. Chanit Phenjati as a new
   director
  � The Company was successful in undertaking the Thai Metropolitan Rapid Transit Purple Line
   project by safely transporting a total of 63 railcars from Yokohama, Japan to Laem Chabang
   Deep-Sea Port, Chonburi. It was the first shipment of Thai government cargo ever to be
   carried by Thai flag vessels over decades of which the first lots of railcars had arrived in
   Thailand on 18th September 2015. All of the railcars were carried by the Company’s own
   vessels as well as the other Thai flag vessel under the Company’s management.
  � On 6th November 2015 the Company had joined the Collective Action Coalition against
   Corruption which is under the project of Private Sector Collective Action Coalition Against
   Corruption – CAC.  The establishment of the project was supported by the government and
   the Office of International Anti-Corruption Commission in cooperation of the Thai IOD, TCC
   and Joint Foreign Chambers of Commerce (JFCCT) with support from the total of 7 leading
   private sector partner organizations, including the Listed Companies Association, Thai Bankers’
   Association, Federation of the Thai Capital Market Organizations, Federation of Thai Indus
   tries and Tourism Council of Thailand. The project was established with the aim to resist
   and fight corruption at the company and industry levels.

2.  Significant Changes and Development 

2015

  • On 26th August 2016 Jutha Maritime Public Company Limited (JUTHA) recognized big lot 
   transaction, total of 15,715,000 shares or 11.37% of total paid up share capital.
  • On 29th August 2016 Jutha Maritime Public Company Limited (JUTHA) recognized big lot
   transaction, total of 15,715,000 shares or 11.37% of total paid up share capital. We recognized
   the disposal of the lot of shares is from Miss Neeracha Panboonhome to Miss Kesarin
   Unpongcharoensuk.  Miss Kesarin Unpongcharoensuk had filed her Report of the Acquisition
   or Disposition Shares (246-2 Form) for the whole lot of 15,715,000 shares or 11.37% of total 
   paid up share capital of the Company.

2016

  � Jutha Maritime Public Company Limited had sold the vessel name MV Jutha Dhammaraksa
   on 16th November 2017 because of her old age, her schedule for dry docking was soon due 
   which would be costly and hardly covered by her expected income.

2017
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  Head Office Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua,
    Wattana, Bangkok 10110, Thailand
  Type of Business Stevedoring, Ship Repairing and Ship Agency 
  Registered Capital 15 million baht
  Investment 33.33% of total investment

3.  Shareholding structure of subsidiaries And associated companies

J. Shipping Services Company Limited

  Head Office Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua,
    Wattana, Bangkok 10110, Thailand
    Tel: 02-260-0050 Fax: 02-259-9825, 02-259-9824
  Type of Business International marine transport
  Registered Capital 225 million baht
  Investment 51% of total investment

Thaiden  Maritime Company Limited

Investment in other juridical entities where the company holds more than 10% of shares

รายงานประจําป 2561
  � The company has been awarded to provide a management service for 1 new ship around
   June of which the vessel is a multi-purpose cargo vessel of approximately 12,580 DWT, 
   equipped with the crane carries 300 tons of goods.
  • The company was awarded a certificate from the Coastal Military Command of the United
   States of America (USCG) which was held at Jus Mak Thai, Bangkok on October 10th, on the
   occasion that Jutha’s managed vessels had participated in the Marine Emergency Rescue 
   Practice (AMVER AWARD)

2018

รายงานประจําป 2561
  � On the 20th of September 2019, the Company appointed Mr. Sirichai Sakornratanakul to be
   the Chairman of the Audit Committee since Mr. Sukri Kaocharern, the former Chairman of the 
   Audit Committee, has resigned.
  � On the 13th of November 2019, the Company appointed Mr. Pramual Chancheewa as the
   Audit Committee in place of Mr. Somporn Paisin due to, Mr. Somporn Paisan has passed away
  � On the 15th of November 2019, the Company sold 2,026,086 shares of Kadd Company Limited
   with a purchase price of 10 baht per unit, totaling 20,260,860 baht to Prima Marine Plc.
  � On November the 28th of November 2019, the vessel NORDANA SOPHIE had an accident
   while she anchored in Vietnam’s water and collided with the reef due to severe weather condition,
   resulting in her capsized.

2019
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  The 2 services offered by Jutha Maritime are time charter service by the company’s owned 

multipurpose vessels and ship management service. 

  1. The Company owns multi-purpose vessels that operate for time charter service. With a 

worldwide trading capabilities, time-charter routes are dependent on the conditions as stipulated by 

the charter party. Reliable direct brokers allow the company to be selective when choosing customers. 

Overall, these services tend to have less exposure to bunker and cargo risk and deliver steady income.

  2.  The company had begun offering Ship management services at the end of year 2007. And 

since then, the company has accumulated well experienced personnel for this services and expanded 

the services to cover larger vessels of different type such as ro/ro vessel with worldwide trading capabilities.

1.  Nature of Business 

 Company’s Income Structure 2017-2019

 Nature Business

Unit ; Million Baht

Chartering Business

Jutha Maritime Plc.                  

Ship Management Business

Jutha Maritime Plc. 

Subsidiary Company

Thaiden Maritime       

Other Income                                                                

   Total 
    

            

 

100

51

%Investments    Core Product/Business Group          

2019 2018 2017

Income %  Income %  Income %  

   Note: Other income is dividend, interest, commission etc.

134.22

11.11

88.95

116.56

350.84                  

38.26

3.17

25.35

33.22

100              

190.13

14.62

87.13

14.91

306.79                  

61.97

4.77             

28.40

4.86

100              

195.16    

17.06

100.37

24.17                 

336.76     

57.95

5.06

29.80

7.19

100                           

Nature Business
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  The year 2019, the Baltic Dry Index (BDI) has exhibit high volatility in comparison to other years. 
Early year index opened at 1,280 points and dropped continually to 660 points, which could be the result 

of the Vale dam disaster in Brazil on January 25th which sent the iron ore prices very high and discourage 
Iron Ore trade which leads to lower demand for vessels. In the second quarter, BDI has gradually improved 
up to 1,100 point after Brazil has recovered from the disaster and resume both the iron ore production and 
trade. Once the trade is resumed, the iron ore price drop to the competitive levels which in turns improve 

the demand for vessels. In the third quarter, BDI continued to improve to 2,500 point which is the highest 
index in the recent 5 years, as iron ore trade continue to improve with Brazil and joined by China’s steel 
trade. Toward the last quarter of 2019, BDI had retreat to 1,258 points as vessel owners brace for the new 
bunker and lube oil regulation which require all vessels to utilize only low sulphur bunker since January 1st of 2020.

2. Competition and Marketing

Time Charter Service
  To cope with the global continual economic recession, the Company places all its 5 vessels 

for time charter service. 

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

  which were chartered out in short term semi-liner service and time charter service for trading 

in Intra-Asia route are now chartered out for  a period of 3-6 months.

Ship Management Service
  The Company has provided its ship management service, as technical manager to shipowners 

for worldwide trading with its efficient and Cost-Controlling management. 

Service in 2019
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 Future Trends in Maritime Industry in 2020

  With the global economy is gradually recovering and the supply of vessels continuing to 

decrease, the future outlook of the maritime industry seems positive. However, the current outbreak of 

covid-19 virus, which put the global economy on hold, and the bunker regulation, which caused a sharp 

increase in oil prices globally, have put much pressure on the current maritime industry. As a results, ship 

owners have to adopt a passive stance to survive the increasingly depress and volatile market.

  For maritime industry, despite the ongoing decrease of vessel supply in the market, the 

demand side of the industry remains too low especially because of the covid-19 virus which has put 

various countries trading activities on hold. As a result, the industry experienced a difficult start in the first 
quarter of 2020. On top of this, the low sulphur bunker regulation has also put tremendous strain on ship 
owner’s cost as bunker provider increase the price of the oil, forcing owners to reduce the size of their 
fleet further. Despite the rough starts of 2020, ship owners remain optimistic regarding the recovery in 
maritime industry once WHO has establish measures to contain the virus outbreaks and the bunker price

becomes competitive.

  The domestic competitions among shipping operators in Thailand were rather modest as the 

individuals operate different varieties of ships and undertake services differently. The Company focused 

on time-charter service and ship management service for trading worldwide. The overall perspective of 

competition was rather on an international stage.
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Premises and Equipment 

  The Company’s office which is located at Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, Wattana, 
Bangkok 10110, Thailand. In 2019, the rental paid was 955,530.39 baht and cost of utilities was 3,134,335.65 baht. 
The total amount paid was 4,089,866.04 baht.
  Vessels and equipment Intangible assets
  Type / Property Type       Book value           Obligation
  Vessel                                     1,275.07   Mortgage
    Vessel equipment      8.73                 -
    Equipment and office equipment        0.33                            -
  Vehicle            2.35                 - 
  Major repair and maintenance costs        26.39                 -
  Intangible assets        0.30                 -

1

2

3

4
5

M.V. Nordana  Malee 
 (Jutha  Malee)

M.V.  Nordana  Andrea 
(Jutha  Vasana)

M.V.  Nordana  Sophie 
(Jutha  Buddhachart)
M.V. Jutha Patthama
M.V. Fredensborg

2009

2000

1998

1996
2011

21

7

6

8
23

11,945

8,974

8,976

8,241
12,580

Thai

Thai

Thai

Thai
Thai

Worldwide

Worldwide

Worldwide

F.East-PG
Worldwide 

Multipurpose

Multipurpose

Multipurpose

Multipurpose
Multipurpose

No. Present Vessel Name Year
Bulit

Remaining 
life (Year)

DWT Type Flag Trade

Fleet of Company and Subsidiary in 2019

Business Assets
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  1. Section 25 Permit to bring into the Kingdom skilled workers and experts, with their families 
   and their independents under the number and time limitation limited by the committee.
  2. Section 26 Permit to bring into the Kingdom skilled workers and experts as referred in
   Section 25, to work specifically in the investment promoted activities under the time 
   limitation limited by the committee.
  3. Section 28 Exemption of import duties on machinery.
  4. Section 31 Paragraph 1 Exemption of corporate income tax from the net profit from
   promoted activities for 8 years.  The tax exempted must not exceed 100% of investment, 
   excluding working capital and cost of land.
  5. Section 34 Exemption of income tax on dividends derived from promoted projects 
   throughout the corporate income tax exemption period under Section 31
  6. Section 37 Permit to take out or remit money abroad in foreign currency.

  

  The Company is granted with a promotional privilege from the Board of Investment (BOI).  With 
the granted privileges, the Company is exempted from import duties on the vessel and equipment and 
from corporate income tax on net profit derived from the promoted activities for 8 years.  All vessels of 
the Company are flying Thai flag. Therefore, they have the right to carry Thai Government’s cargoes and 
the Company is exempted from corporate income tax on the income derived from marine transport as 
stipulated in the Royal Decree issued by virtue of the Revenue Code no. 314
  Thaiden Maritime Co., Ltd. was granted with Board of Investment (BOI) investment promotion 
with certificate no. 2895(2)/2555 since 16th October 2012 under section 7.9 Mass transit systems and transportation 

of bulk goods. Incentives, Guarantee and Protection under the Investment Promotion;
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DESCRIPTION OF MV JUTHA MALEE
(Current Name: NordanaMalee)
BUILT: 2009 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN 
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSB4371 
IMO NO. : 9437490 
INMARSAT-C: 456700272 
INMARSAT-F TEL: (+870) 764944190 
INMARSAT-F FAX: (+870) 764944193 
INMARSAT-F E-MAIL: HSB4371@globeemail.com  

CLASSIFICATION 
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK, NS* (BC-XII) MNS*

TONNAGE 
GRT: 8479
NRT: 3824
DWT: 11,944.75 MT
SUMMER DRAFT: 8.864 M
LIGHTSHIP: 3,612.55 MT

DIMENSIONS 
LOA: 116.99 M
LBP: 109.01 M
BEAM: 19.60 M

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

  
  

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,715.09 3,599.46
NO.1 LOWER HOLD 3,936.80 3,807.52
NO.2 UPPER HOLD 4,866.29 4,680.42
NO.2 LOWER HOLD 5,102.06 4,967.69
TOTAL   17,620.24 17,055.09

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 23.80 x 14.00 M
   TWEEN DECK COVER 24.50 x 14.00 M
HOLD #2 HATCH COVER 32.20 x 14.00 M
   TWEEN DECK COVER 32.20 x 14.00 M
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER: PONTOON

CARGO GEAR
CRANE 30.7 MT x 2 (NO.1 AFT) OR
(60 MT TANDEM)
SINGLE DERRICK 25 MT x 1 (NO.2 AFT)

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 6L 35MC-3,900 KW
AUX ENGINE: 2 x YANMAR 6 NY16L-UN, 320 KW

  

JUTHA MALEE
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DESCRIPTION OF MV JUTHA VASANA 
(Current Name : NORDANA ANDREA)
BUILT: 2000 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT-C : 456729210
MINI-M TEL: 764584315
MINI-M FAX; 764584316
MINI-M E-MAIL: HSCU2@globeemail.com 

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

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

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

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

  
  

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87
NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24
NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40
NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79
TOTAL   16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 20.30 x 12.60 M 
   TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M 
HOLD #2 HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
   TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M 
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH 
TWEEN DECK COVER: PONTOON

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

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 5L35 4,400 PS
AUX ENGINE: 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS

  

JUTHA VASANA



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

1 5 5

DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART 
(Current Name: NORDANA SOPHIE)
BUILT: 1999 BY HIGAKI SHIP BUILDING, JAPAN 
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCP2 
IMO NO. : 9205562 
INMARSAT-C : 456727410 
MINI-M TEL: 764465747 
MINI-M FAX: 764465749 
MINI-M E-MAIL: HSCP2@globeemail.com 

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

TONNAGE 
GRT: 7,659 
NRT: 2,686 
DWT: 8,976.45 MT 
SUMMER DRAFT : 7.42 M
LIGHTSHIP : 3,216.98 MT 

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

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

  

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
NO.1 UPPER HOLD 3,516.09 3,224.87
NO.1 LOWER HOLD 2,878.79 2,667.24
NO.2 UPPER PART 5,594.24 5,192.40
NO.2 LOWER HOLD 4,616.63 4,209.79
TOTAL   16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1  HATCH COVER 20.30 x 12.60 M
    TWEEN DECK COVER 21.00 x 12.60 M 
HOLD #2  HATCH COVER 33.60 x 12.60 M
    TWEEN DECK COVER 36.40 x 12.60 M 
HATCH COVER: SINGLE PULL FLASH
TWEEN DECK COVER: PONTOON

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

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAN - B&W, 5L35 4,400 PS 
AUX ENGINE: 2 x YANMAR S 165 L, 480 PS 

  

JUTHA BUDDHACHART



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 5 6

DESCRIPTION OF MV JUTHA PATTHAMA 

BUILT: 1996 BY CHING FU SHIPBUILDING, TAIWAN
FLAG: THAI / CALL SIGN: HSCU2
IMO NO. : 9205586
INMARSAT-C : 456729210
MINI-M TEL: 764584315
MINI-M FAX; 764584316
MINI-M E-MAIL: HSCU2@globeemail.com

CLASSIFICATION 
NIPPON KAIJI KYOKAI, NK NS*MNS*NO.961339

TONNAGE 
GRT: 6,635
NRT: 2,792 
DWT: 8,240.92 MT 
SUMMER DRAFT : 7.67 M
LIGHTSHIP : 2,893.75 MT

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

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

  

CARGO CAPACITIES 
      GRAIN    BALE
CAPACITY   15,762.47 14,586.66

HATCH DIMENSIONS 
HOLD #1 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M 
HOLD #2 HATCH COVER 26.00 x 10.15 M
HATCH COVER: END ROLLING STEEL HATCH COVER 

CARGO GEAR
DERRICK BOOM 25T X 2 SET
30T X 2SET
BOOM LENGTH 19.0M X 4 SET OUT REACH 4.0M

MACHINERY
MAIN ENGINE: MAKITA MITSUI 5L35MCX1SET
MCR. RATING 4000 PS X 200 RPM (2942KW)
NCR.RATING 3400 PS X193 RPM

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

  

JUTHA PATTHAMA
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M.V.FREDENSBORG

GENERAL INFORMATION
BUILDER: SANFU SHIPYARD, PRC
FLAG: THAI
HOMEPORT:  THAI
CLASS:  GL + 100 A5, MULTI PURPOSE CARGO
  VESSEL, ESP, E3, G, IW BMW F,
  EQUIPPED FOR HEAVY CARGOES,
  SOLAS II-2 REG 54, +MC EJ AUT.
VESSEL:  FREDENSBORG   
  BUILT 02/2011
TYPE:  HEAVY LIFT MULTI PURPOSE DRY CARGO
  VESSEL, STRENGTHENED FOR HEAVY
  CARGOES, EQUIPPED FOR THE CARRIAGE
  OF CONTAINERS, TWEENDECK CAN BE
  USED AS BULKHEADS IN HOLDS.
  IMO / LAKES / AUSSIE / ITF FITTED.

ENGINES
MAIN ENGINE: MAK 6M43; MCR: 5400 KW
BOWTHRUSTER: JASTRAM 500 KW

DIMENSIONS
LOA: 138,50 M
LPP: 130,00 M
BEAM: 21,00 M
DRAUGHT: 8,00 M  

TWEENDECK HEIGHTS
HOLD 1: 5,38 / 4,55 M  
HOLD 2 – LOWER LEVEL: 3,20 / 7,18 M 
HOLD 2 – MIDDLE LEVEL: 5,95 / 4,43 M 
HOLD 2 – UPPER LEVEL: 7,40 / 2,98 M 
HOLD 3: 5,54 / 4,43 M  
ABOVE BASIS TANKTOP / TWEENDECK 

LOAD DISTRIBUTION  
TANKTOP: 16,00 MT/SQM  
HATCH COVERS: 1,75 MT/SQM  
HOLD 1 - TWEENDECK: 2,50 MT/SQM 
HOLD 2 - TWEENDECK, UPPER LEVEL: 2,50 MT/SQM
HOLD 2 - TWEENDECK, MIDDLE LEVEL: 4,00 MT/SQM 
HOLD 2 - TWEENDECK, LOWER LEVEL: 4,00 MT/SQM
HOLD 3 - TWEENDECK: 4,00 MT/SQM 

TONNAGE   
DWT: 12.580 TONS  
GR/NT: 9.611/4.260 TONS  
  

SPEED AND CONSUMPTION 
ABOUT 15 KNOTS ON ABT 24 MTIFO 380 CST 
PORT CONSUMPTION IDLE: ABT 1,5 MT MGO
PORT CONSUMPTION WITH GEAR WORKING: ABUT 2,5 MT 
MGO

M.V. FREDENSBORG



บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

1 5 8

HOLDS / HATCHES  
3 HOLDS - DIMS:  
HOLD 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 M  
HOLD 2: 42,00 x 17,50 M 
HOLD 3: 25,50 x 17,50 M  
3 HATCHES - DIMS:  
HATCH 1: 18,75 x 15,00 / 10,00 M  
HATCH 2: 42,00 x 17,50 M 
HATCH 3: 25,50 x 17,50 M 
TWEENDECKS: SAME DIMENTION AS HOLDS
NO ABSTUCTIONS BETWEEN HATCHES, THUS MAKING 
CLEAR DECK SPACE UP TO 104,05 x 17,50 M
  

CARGO CAPACITIES  
CARGO CAPACITY: ABOUT 15.953 CBM 
CONTAINERS IN HOLDS: 334 TEU  
CONTAINERS IN DECK: 331 TEU  
CONTAINERS IN TOTAL: 665 TEU  
- INCLUDING 50 REEFER CONTAINERS 

CRANES  
TWO NMF CRANES – LIFTING CAPACITY (SWL):
150,0 T - OUTREACH: 4,5 - 16,0 M 
120,0 T - OUTREACH: 4,5 - 19,0 M 
95,0 T - OUTREACH: 4,0 - 24,0 M 
70,0 T - OUTREACH: 3,5 - 33,0 M 
38,0 T - OUTREACH: 3,5 - 33,0 M 
CRANES ABLE TO LIFT UP TO 300 MT IN COMBINATION

Associated
J. Shipping 
Services Co., Ltd.
Related parties
Mitsubishi 
Logistics 
(Thailand) Co.,Ltd.

Thaiden Maritime 
Co.,Ltd.

Shipping Agent 
Stevedore

Import, Export, 
Transportation 
in Land, Sea 

and Air
Shipping

15,000,000.00

24,000,000.00

225,000,000.00

5,000,000.00

1,800,000.00

114,749,900.00

5,000,000.00

1,800,000.00

114,749,900.00

33.33

7.50

51

C. & P. Co., Ltd.
Rear Admiral Chano Phenjati
Chanet Phenjati
Mitsubishi Logistics Corporation
Tokio Marine South East 
Servicing Co., Ltd.
BTM Holding (Thailand) Ltd.

Nordana Line A/S 
(Denmark)

Name Paid up
 capital

Business % 
holding

Investment Value Other major shareholders

Investment Policy

  Table of Investments as at December 31st, 2019

  Net Asset Value
  1. Net Asset Value as at December 31st, 2019 was Baht 291,597,817.32 (Mother Company 
Baht 135,513,490.17 and Non-controlling interest Baht 156,084,327.15)
  2. Asset Value per share was Baht  0.96
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  Risk is classified as to whether it affects any related party.  Preventive and corrective 
measures are set accordingly.
  • Operating Risk
  • Marketing Risk  
      (1)  Charterers
      (2)  Cargoes Brokers 
      (3)  Ship Owners 
  • Management Risk
  � Financial Risk
  • Operations and Political Risk

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

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

Risk Factors
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  1. Charterers – The Company is selective choosing charterers with strong background, good 
   financial status, good performance and long time relationship.
  2. Cargoes Brokers and Charterers Brokers – The Company is also selective choosing brokers 
   with high reputation and long time establishment.
  3. Ship Owners – Ship management agreement is made on a yearly basis with standard fee
   level. The Company has to ensure that its service is efficiency in order to get the agreement 
   extended and cover more vessels. 

 Management Risk
   Management risk is considered low and controllable.
  1. Human Resources - the Company encourages its employee to participate in training activities 
   to enhance their skills and knowledge for comprehensive capability and accomplishment.
  2. Maintenance and Repair – all vessels are to follow repair and maintenance schedule to maintain 

   their efficient performance.  
  3. International Maritime Organization (IMO) – Since all international cargo carriers are to comply
   with IMO regulations, the Company, which has 30 years experience in marine industry and has
   potential human resources, manages to strictly comply with the regulations and update itself 
   with new regulations.   
  4. Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) – The MLC 2006 will be implemented in 20th
   August 2013.  The Company is in the preparation to ensure compliance with the Convention.

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

  To manage the exposure to interest rate risk, the Company’s loan interest rates are both fixed 
and adjustable rate and the loan period is well managed.

 Operations and Political Risk
  War, international terror and piracy are risk factors that affect the business operations. Therefore, 
proper insurance policies are made as a protection against such risk. Appropriate measures were implemented 

in line with related best management practices (BMP4), including arrangement of armed guards onboard.
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 Risk of Shipping Cycle
  Shipping Business is the service sector which have run around cycling based on demand of 
market and supply of number of vessels at that time however, shipping cycle is usually take longer than 
the other consumable product business. Shipping Business can be measured from the daily statistic of 
cargo transportation by BDI.  Normally, each cycle will be around 7 years which is consisted of starting, 
upto growing and declining loop which time for each loop is uncertainty ie, during 2007-2008 is only two 
years for the growth stage and then have continuously declined until end of this year 2014 but expect 
to recover around end of 2015, as many positive analysts. Each cycle period also has a few small cycles 
arisen so that the analysts try minimizing risk of their forecast by viewing the shipping cycle in short 
terms and more frequency. 
  To evaluate the risk of shipping business cycle can be found in the lowest upto highest 
levels which effect to company both in positive and negative ways. In the positive aspect, to know the 
cycle can assist for planning more accurately but in the negative cycle mostly take so long time especially 

for the declined stage caused risk for managing company’s cost if will suit for the situation.
  The shipping cycle is an economic concept that explains how shipping companies and freight 
charges respond to supply and demand. It examines how and why ships build up in sea trading ports. 
The cycle also seeks to explain what affects the selling price and what types of ships sell during slow 
business periods. The four stages of the shipping cycle, all based on customer demand, are trough, 
recovery, peak and collapse.
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  � Trough

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

  � Recovery

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

  � Peak

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

  � Collapse

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

  



1.  Registered Capital and Paid-up Capital 

  On 31th December 2019, the Company’s registered capital was 650,700,000 baht with a 

paid-up capital of 422,385,213 baht. Total shares are 140,795,071 shares comprising of 138,245,071 

common shares and 2,550,000 preferred shares sold with par value of 3 baht each share

2.  Shareholders

   The first 10 shareholders as of December 31, 2019 

 

  Major shareholder is The Phenjati Group 

3. Other Securities

   - Nil - 

  Shareholders    No.of shares            Percent

 1. Mr. Chanet Phenjati   34,209,970        24.298

 2. Miss Kesarin Unpongcharoensuk     15,715,000   11.162

 3. Mrs. Pariyanat Yung   12,068,200       8.571

 4. Mr. Vichai  Jiracharoenkigkol     4,403,100       3.127

 5. Mr. Suchart  Wangsawangkul     2,116,800       1.503

 6. Mr. Nithi  Thavorn     2,000,000       1.421

 7. Mr. Wichit Samitwet      1,922,100           1.365

 8. Rear Admiral Chano Phenjati     1,803,176       1.281

 9. Mr. Supoj  Lapananrat     1,666,300       1.183

 10. Mr. Phanat Rungnopakhunsri     1,603,900       1.139

The first 10 shareholders          77,508,546   55.050

Shareholding structure

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

1 6 3



  The Company uses a Stable Dividend-per-Share Policy to pay dividends to the shareholders, 

which is approximately 50% of net profit from operation and the dividend payment is subject to the 
shareholders’ approval. For its subsidiary companies when having profit from operation, the dividend 
payment also needs an approval from their shareholders.

Dividend Payment Policy
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Management Structure

Organization Chart  Jutha Maritime Public Company Limited

BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT  COMPANY SECRETARY

DIRECTOR, ASSISSTANT TO THE  PRESIDENT

ADVISOR, TECHNICAL DEPARTMENT

COMPLIANCE COMMITTEE

ADVISOR, FLEET DEPARTMENTADVISOR  ACCOUNT MANAGER

AUDIT COMMITTEE

ACCOUNT MANAGER

TECHNICAL MANAGERSENIOR  ACCOUNT & ADMIN MANAGER

SENIOR CHARTERING MANAGERACCOUNT MANAGER

MARINE MANAGERSENIOR FINANCE MANAGER

DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)
& SAFETY MANAGEMENT

SYSTEM (SMS)
MANAGER

MARKETING MANAGER

Management
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Management

 1. Board of Directors
  Lists of company directors as of December 31, 2019

  

  1. Rear Admiral Chano  Phenjati Chairman

  2. Mr. Sukri  Kaocharern Independent Director, Vice Chairman and Chairman of  

    the Audit Committee (Resign all positions as of August 19, 2019)

  3. Mr. Sirichai Sakornratanakul Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 20th September 2019.)

  4. Mr. Adul  Chandanachulaka Independent Director and Member of the Audit Committee   

  5. Mr. Somporn  Paisin Independent Director and Member of the Audit Committee  

    (passed away on the 2nd of October 2019)

  6. Mr. Pramual Chancheewa Independent Director and Member of the Audit Committee

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 13th of November 2019)

  7 Mr. Kovit  Kuvanonda Independent Director 

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 13th of November 2019)

  8. Mr. Sarun  Phenjati Director 

  9. Mr. Chanet  Phenjati President

            10. Mr. Chanit   Phenjati Director, Assistant to the President

Board of Directors Position
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Board Meeting

  Regular meetings are scheduled in advance at a minimum 4 times a year or every 3 months 

with clear agenda. The standing agenda is to monitor operation results. The company secretary is responsible 

for preparing invitation letters which must include the agenda and distributing meeting documentation 

at least 7 days prior to each meeting to allow the directors’ sufficient time to consider the details beforehand. 
Each meeting lasts approximately 3 hours. There were 6 meetings in 2019

      

  1. Mr. Sukri  Kaocharern Resign all positions as of August 19, 2019

  2. Mr. Somporn  Paisin passed away on the 2nd of October 2019

  3. Mr. Pramual Chancheewa elected by the board of directors during the board meeting on    

         the 13th of November 2019

      
            
   

1. Rear Admiral Chano Phenjati

2. Mr. Sukri Kaocharern

3. Mr. Sirichai Sakornratanakul

4. Mr. Adul Chandanachulaka

5. Mr. Somporn Paisin

6. Mr. Pramual Chancheewa 

7. Mr. Kovit Kuvanondan

8. Mr. Sarun Phenjati

9. Mr. Chanet Phenjati

10. Mr. Chanit Phenjati

6/6

3/6

6/6

6/6

1/6

-

6/6

5/6

6/6

6/6
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    Audit Committee

    The Board of Directors appointed Audit Committee to assist the Board of Directors in respect 

of corporate governance matter.  The Audit Committee appointed on 27th February 2019 consists of:

 

    

    

  Mr. Pramual Chancheewa elected by the board of directors during the board meeting on the 

13th of November 2019

  � Compliance Committee 

  The committee members are as follows:

   1. Mr. Chanet Phenjati

   2. Miss Yanisa Nakthaum

1. Mr. Sukri Kaocharern

2. Mr. Sirichai Sakornratanakul

3. Mr. Adul Chandanachulaka

4. Mr. Somporn Paisin

5. Mr. Pramual Chancheewa

3/5

2/5

5/5

1/5

-
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  � Board of Directors

  Among the 8 Directors of the Company, 

   2   Executive Director, 

   6   Non-Executive Directors, 

   4   Independent Director

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

  List of Directors

  

  1. Rear Admiral Chano  Phenjati Chairman / Non-Executive Director

  2. Mr. Sukri  Kaocharern Independent Director, Vice Chairman and Chairman of  

    the Audit Committee (Resign all positions as of August 19, 2019)

  3. Mr. Sirichai Sakornratanakul Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 20th September 2019.)

  4. Mr. Adul  Chandanachulaka Independent Director and Member of the Audit Committee   

  5. Mr. Somporn  Paisin Independent Director and Member of the Audit Committee  

    (passed away on the 2nd of October 2019)

  6. Mr. Pramual Chancheewa Independent Director and Member of the Audit Committee

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 13th of November 2019)

  7 Mr. Kovit  Kuvanonda Independent Director 

    (elected by the board of directors during the board  

    meeting on the 13th of November 2019)

  8. Mr. Sarun  Phenjati Non-Executive Director

  9. Mr. Chanet  Phenjati President / Executive Director

            10. Mr. Chanit   Phenjati Director, Assistant to the President / Executive Director

Board of Directors Position
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Roles and Responsibilities of the Management Structure

Chairman of the Board of Directors 

  The Chairman of the Board presides over the Board of Directors’ meetings and shareholders’ 

meetings. In the case where the Chairman of the Board is not present at the meeting, the directors 

present at the meeting shall elect one among themselves to preside over the meeting. The Chairman 

of the Board of Directors is responsible to conduct the meeting as stipulated in the Articles of Association 

of the Company and the law governed.

The Board of Directors’ scope of duties under the Board of Directors’ Charter is as follows: 

  1. To monitor compliance with laws, Objective and Articles of Association of the company 

   and shareholders’ resolutions 

  2. To approve business policies, objective, business plan, business strategy and annual 

   budget of the company,

  3. To elect a qualified person to replace the vacancy of directorship in case it becomes 
   vacant for reasons other than retirement by rotation,

  4. To elect executive directors and set its right, responsibility and duties,

  5. To elect qualified independent directors or propose to the shareholders’ for their nomination,
  6. To elect qualified directors to be audit committee member
  7. To fix and to change the names of authorized directors to sign to bind the company
  8. To nominate or empower persons to handle the company business under the Board of 

   Directors’ control,

  9. To approve acquisition or disposal of company assets, unless they require shareholders’ approval 

  10. To approve connected transactions, unless they require shareholders’ approval

  11. To approve payment of interim dividend when deemed appropriated and report to the 

   next shareholders’ meeting

  The Board of Directors has delegated to the President, working with the management, the 

authority and responsibility for managing the business consistent with the company’s standards and 

according to any specific plans, instructions, or directions of the Board of Directors.  The company focuses 
on internal control and risk management systems appropriate for current business undertakings,.  The 

Board of Directors works in close consultation with management in a consistent manner with the company’s 

core value, mission and vision framework.
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 President

  The powers and duties of the President that the Board of Directors deemed appropriate  

include the following: 

  1. To implement the company’s operations according to the policies, strategies and goals,

   budgets and plans defined and approved by the Board of Directors, subject to legal
   requirements, regulations, an announcements made by the relevant authorities;

  2. To monitor and provide reports on business conditions and the company’s financial
   position, and recommend options and strategies which were consistent with the policies 

   and market conditions;

  3. To consider an approve business transactions in accordance with the board of Directors’

   direction and within the limits established by the Board of Directors;

  4. To manage and supervise all business and support functions, including finance, risk
   management, internal controls, operations, human resource management, and administration;

  5. To represent the company including having the authority to deal with government agencies 

   and regulators;

  6. To oversee communications with all stakeholders and ensure that the company’s reputation 

   and image were continually enhanced;

  7.  To implement assignments entrusted to him by the Board of Directors and the Board Committee;

  8. To oversee implementation of good corporate governance practices;

  9. To screen matter before forwarding them to the Board of Directors. 
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 2. List of Management

  Management as of December 31, 2019

   1.  Mr. Chanet Phenjati   President

   2.  Mr. Chanit Phenjati   Assistant To The President 

   3.  Sen. Lt. Payoong  Charoensuk  Advisor, Fleet Department

   4.  Mr. Wanchai Nippayaporn   Advisor, Technical Department

   5.  Mr. Warraset Ruangsri   Senior Chartering Manager & Senior Operation Manager

   6.  Mrs.Thatsaneya Srijaroen   Advisor, Accounting Manager 

   7.  Mrs. Nipa Arreenich   Senior Finance Manager

   8.  Miss Yanisa Nakthaum   Senior Accounting Manager & Senior  Administration Manager

   9.  Miss. Malee Satitset   Marketing Manager

  10.  Mrs Jiraporn Chuamungphan   Accounting Manager

  11.  Mr. Roengnarong Ruangthong  Marine Manager

  12.  Mr Santi Srithong   Technical Manager

  13.  Mrs Siriporn Prathumthanaset  Accounting Manager

  14.  Mr.Aekkawith Doonlabut   Designated Person Ashore &

        Safety Management System Manager

 3. Company Secretary

  The Board of Directors appointed Miss Supatra  Subpal , a Senior Executive Secretary as a Company 

Secretary to be responsible for Board meeting, shareholders’ meeting and implementation of good corporate 

governance practice.  The Company Secretary reported to the Chairman and President. 

  The Company secretary’s duties and responsibilities include;

  � To provide advice pertaining to the Company’s regulations and Articles of Association, to  

   monitor new laws and regulations on the regular basis, and to report any significant changes 
   to the Board;

  � To arrange meetings of shareholders and the Board in accordance with applicable laws and

   regulations;

  � To prepare minutes of shareholders’ and Board meetings and to monitor execution of such 

   resolutions on the regular basis;

  � To ensure that all public information disclosure is in accordance with laws and the SEC’s 

   and SET’s regulations;
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  � To facilitate the Board’s activities, including director orientation; and

  • To file and keep records of the Company’s key document, such as directors’ registration,
   notice of the meetings, minutes of meetings, annual reports, notice to shareholders’ meetings, 

   and reports on directors’ and management’s interest.

 4.  Remuneration for Directors, Management, Audit Committee, Auditor

 A)  Remuneration for Directors

     No.          Name of Directors           Baht

     1.     Rear Admiral Chano Phenjati   432,000.00

     2.     Mr. Sukri Kaocharern     203,400.00

     3.     Mr. Sirichai Sakornratanakul   216,000.00

     4.     Mr. Adul Chandanachulaka   216,000.00

     5.     Mr. Somporn Paisin     162,000.00

     6.     Mr. Kovit Kuvanondan    216,000.00

     7.     Mr. Sarun Phenjati     216,000.00

     8.     Mr. Chanet Phenjati     180,000.00

     9.     Mr. Chanit Phenjati     180,000.00

                  10.     Mr. Pramual Chancheewa       28,800.00

       Total                                           2,050,200.00

 B) Remuneration for 14 management                                                                    22,275,673.31 

 C)  Meeting fee for 4 Audit Committee Members Which paid by the number of meeting attendance.

     1.     Mr. Sukri Kaocharern     108,000.00

     2.     Mr. Adul Chandanachulaka     90,000.00

     3.     Mr. Somporn Paisin       18,000.00

     4.     Mr. Sirichai Sakornratanakul       54,000.00

       Total      270,000.00

 D)  Auditing Fee for auditor of the company and subsidiaries        1,594,197.11  
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 5. Personnel

 Personnel as at 31st December 2019

  Office employee  41 persons
  Total 41 persons

Human Resources

  As of 31st December 2019, there were a total of 41 employees, comprising of President, Assistant 

To The President, Advisor to the President, Senior Managers, Managers  altogether 14 executives and 

27 staff members as follows:

  

  - The total 41 employee is excluding crew members.

  - As at 31st December 2019, total remunerations paid to employees, excluding directors  

   and executives and crew members was 9,621,516.92 baht.

  - The total amount paid as company’s contribution to Provident Fund and Social Security

   Fund for executives and employee, excluding crew members, was 1,766,742.84 baht.

  - Human Capital Developing Policy – as disclosed in Corporate Governance 

1. Management Office        7
2. Fleet             6

3. Operations           3

4. Marine            8

5. Marketing         1

6. Administrative        6

7. Finance & Accounting       6

8. Accounting (Marine)        4

  Total        41

Department Number of employee
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 1. Corporate Governance Policy

  In 2019, the company had complied with the principles of good corporate governance and 

gave full attention to the internal control and internal audit system for the sake of shareholders.

The Board of Directors is accountable to all shareholders and commits itself to understanding shareholders’ 

need and to systematically evaluating economic, social, environmental and ethical matters that may 

affect their interest.  Each director exhibits high standards of integrity, commitment, and independence 

of thought and judgment.  The Board of Directors takes into account the interests of other stakeholders.

  The policy recognizes the Board of Directors’ unique role as the link in the chain of authority 

between the shareholders and the President and the Executive Directors.  The dual role played by the 

President and the Executive Directors as both members of the Board of Directors and senior managements 

is also recognized and addressed.  

  In 2019, the Board of Directors conducted further review and adopted a number of changes 

in the policy in line with global practices.  Specific policies and directions were set to reinforce internal 
controls and internal auditing systems which continued to ensure that management performed effectively 

under the policy and the company’s business is transparent, ethical and complies with all applicable laws

  The Audit Committee is responsible for the review of auditing plan to ensure the company’s 

compliance and review the amendment of corporate governance policy to be in line with current situation.

  The corporate governance policy covers following issues:

   1.  Rights and equitable treatment of shareholders and shareholders’ meeting

   2.  Policy on the interest of stakeholders

   3.  Information disclosure and transparency

   4.  Responsibility of the Board of Directors and Committee

   5.  Business ethics and code of conduct

Good Corporate Governance
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 Self Evaluation of the Board of Directors

  The Company has a policy for the Directors to evaluate themselves over the year either in 

form of performance evaluation as a group and as an individual, to review their performances and issues 

as well as to increase their effectiveness.   The Company Secretary distributes the evaluation forms to 

the Board of Directors, collects the forms and summarizes the result and reports the summary to the 

Board of Directors.

  The criteria are calculated as scores each area: 0 = No Implementation of the Matter, 1 = Little 

Implementation of the Matter 2 = Initial Implementation of the Matter , 3 =  Progressive Implementation 

of the Matter and  4 =  Complete Implementation of the Matter. 

  Performance Evaluation of the Board of Directors as a Group – The areas to be assessed are 

as follows:1. Board structure and qualifications 2.Roles, duties and responsibilities of the board 3.The 
board meeting 4.Duties of directors  5.Relationship with management and 6.Director‘s self improvement 
and management training

  Performance Evaluation of the Board of Directors as an Individual - The areas to be assessed 

are as follows: 1. Accountability 2. Responsibility 3.Equitable Treatment  4.Transparency  5. Vision Create 

Long Term Value and 6. Ethics

 Development of Directors

  The Company encourages and supports its directors to steadily attend courses held by the 

Thai Institute of Directors every year to improve and develop the areas they seems necessary for their 

roles as well as to update themselves for any changes.
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 2. List of Directors

   For organizational management, Jutha Maritime Public Company Limited clustered the organization 
into 3 committees. The committees are the Board of Directors, Audit Committee and Compliance Committee.
   Lists of company directors as of December 31, 2019

          Name     Position
  1.  Rear Admiral Chano Phenjati    Chairman 
  2.  Mr. Sirichai  Sakornratanakul    Independent Director,Chairman of Audit Committee
  3.  Mr. Adul Chandanachulaka    Independent Director and Member of Audit Committee
  4.  Mr. Kovit Kuvanonda    Independent Director
   5.  Mr. Pramual Chancheewa    Independent Director and Member of Audit Committee
  6.  Mr. Sarun Phenjati    Director
  7.  Mr. Chanet Phenjati    President
  8.  Mr. Chanit Phenjati    Director, Assistant To The President

   Appointment of Directors requires shareholders’ approval under following rules and methods:
   1. Each shareholder has votes equal to the number of shares held.
   2. Each shareholder may exercise all the votes he has under (1) to elect one or several
    persons to be directors but may not allot his votes to any such person at any number.
   3. The persons who received the highest number of votes in their respective order of the
    votes will be elected as director at the number equal to the number of the company’s 
    directors and the chairman will have a casting vote.
   4.  At every annual general shareholders meeting, one-third of the directors will be retired by
    rotation.  If the number of the directors can not be divided into three parts, the number
    of directors closest to one-third will be retired, the directors retiring from their offices in
    the first and second year after the registration of the company will be made by drawing
    lots. For the subsequent year, the directors who have held office longest shall retire.
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 Audit Committee

 The members of the committee are as follow:       

  1. Mr. Sukri  Kaocharern  Chairman of the Audit Committee (Until  August 16, 2019)
  2. Mr. Sirichai  Sakornratanakul  Chairman of the Audit Committee  (From September 20, 2019)
  3. Mr. Adul  Chandanachulaka  Member of the Audit Committee      

  4. Mr. Somporn  Paisin  Member of the Audit Committee  (Until October 2, 2019)    
  5. Mr. Pramual Chancheewa  Member of the Audit Committee (From  November 13, 2019) 
   Miss Supatra  Subpal is secretary of the Audit Committee

  The Audit Committee consists of 3 Independent Directors namely, Mr. Sukri Kaocharern 

(Chairman of the Audit Committee), Mr. Adul Chandanachulaka and Mr. Somporn Paisin.  The Chairman 
of the Audit Committee has adequate expertise and experience to review creditability of the financial 
reports.  The Committee had convened 6 meetings in 2019 and every committee member attended all 
the meeting.

 Scope of work of the Audit Committee

  1.  To review the company’s financial reporting  process to ensure that it is accurate and 
adequate, to approve changes of accounting policies proposed by management of the company, to 

coordinate with the auditor and management responsible for preparation of quarter and annual financial 
statement and may suggest additional review or audit of any necessary and important issues during  auditing;

  2.  To review the company’s internal control system and internal audit system together with 

the auditor and the internal auditor, to ensure that they are suitable and efficient, 
  3.  To review the auditing plan and evaluate its results;

  4.  To determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, 

transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit; 

  5.  To review the auditing result proposed to management and the Audit Committee including 

comments from the management on the proposed and reported auditing issues;

  6. To review the company’s compliance with the law and securities and exchange, the 
Exchange’s regulations, and the laws relating to the company’s business;

  7.  To consider, select and nominate an independent person to be the company’s auditor, 

including services other than auditing and to propose such person’s remuneration;

  8. To attend a non-management meeting with the auditor a least once a year;

  9. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of 
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are 

reasonable and for the highest benefit of the company;
     10. To prepare, and to disclose in the company’s annual report, an audit committee’s report  

which must be signed by the audit committee’s chairman and consist of a least the following information:
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  � an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the company’s financial report,
  � an opinion on the adequacy of the company’s internal control system,

  � an opinion on the suitability of the auditor to be re-appointed,

  • an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
  � the number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by 

   each committee member,

  � an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance 

   of duties in accordance with the charter,

  � an opinion on the compliance with law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, 

   or the laws relating to the company’s business,

  � other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known

   to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities 

   assigned by the company’s Board of Directors,

        11. To review the Audit Committee charter at least once a year and propose necessary amendments;  

        12. To perform any other act as assigned by the company’s Board of Directors, with the 

approval of the Audit Committee.

 Compliance Committee 

  To follow new rules  and  regulations  of the Stock Exchange of Thailand and the Securities 

Exchange Commission and to report to the Board of Directors every quarter.  The committee members 

are as follows:

  1.  Mr. Chanet Phenjati

  2.  Miss Yanisa Nakthaum

 Appointment of Auditor and Fixing Auditing Fee

  The Audit Committee is assigned by the Board of Directors to recommend auditor and 

propose auditing fee to the Board meeting to be further proposed in the shareholders’ meeting. At the 

annual general shareholders’ meeting for the year 2019, the shareholders passed following resolutions:

  1. Appointment of the Company’s auditor  

   1) Mr. Joompoth Priratanakorn  CPA # 7645       D I A International Audit Co., Ltd. 
   2) Mrs. Suvimol Krittayakiern   CPA # 2982       D I A International Audit Co., Ltd 
   3) Miss Somjintana Pholhirunrat  CPA # 5599       D I A International Audit Co., Ltd
 One of any is to audit and express an opinion on the consolidated accounts and separate account

  2.  Audit Service fee of 1,065,000 baht for the audit of consolidated accounts and separate 
account.
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 Conflict of Interest 
  Potential conflict of Interest Transactions and Inter - Company Transactions 
  The Board of Directors has an understanding that transactions which can lead to a potential 

conflict of interest and/or related party transaction has to be considered very carefully in full compliance 
with the relevant rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s policies 

and guidelines.  Moreover, the transactions are entered into strictly on an arm’s length basis and are 

conducted in the best interest of the company and all shareholders.  The terms and conditions of the 

transactions always comply with generally accepted, standard commercial terms and conditions.  

Records of the transactions  has  to be submitted to the Board of Directors for review in the meeting 

where the Independent Directors and Audit Committee member attend.  

  The Board of Directors monitors compliance with the regulations regarding criteria, procedures 

and disclosure of the transactions.  The company has a policy to disclose detailed information of transactions 

which included transaction amounts, transaction parties, their underlying reasons and necessity of the 

transaction in the annual report and in the relevant notes to financial statements.  
  The company has a policy to prevent Directors, management and employees from using their 

status to seek personal benefit.  As a result, Directors, management and employees have to be refrained 
from any transactions that may lead to a conflict of interest with the company.  Any interested Directors, 
management and employees are not allowed to participate in the decision-making process.  In particulars, 

Directors were prohibited from considering or casting their votes on matters in which they might have a 

potential conflict of interest.
  The Board of Directors and management emphasize a prudent and unbiased review of 

inter-company transactions which are transactions between the company and its subsidiaries.
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 3. Appointment of directors and senior management.
  Independent Director
  Independent Directors – a director who possesses qualifications in line with Board of Directors’ 
Charter, the Article of Association of the company and the Notification of the Stock Exchange of Thailand  
  Definition and Characteristics of Independent Directors of the Company
  1.  Being independent as defined by the Company and in accordance with the Notification of
   the Stock Exchange of Thailand regarding Qualifications and Scope of Work of the Audit 
   Committee;

  2. Being able to take care of the interest of all shareholders equally, without any conflict of 
   interest;

  3. Being able to make independent at the board of directors’ meetings of the Company; 

  4. Holding no more than 1 % of total voting shares of the Company, subsidiaries, affiliates,
   juristic persons that may have conflicts of interest, including shares held by persons related 
   to the independent directors;

  5. Not currently be or never been the company’s executive director, worker, employee,

   salaried consultant, or controlling parties of the Company, subsidiaries, affiliates, juristic
   persons that may have conflicts of interest, except that it has been at least two years after 
   the person has held the position;

  6. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent
   director a parent, spouse, sibling and children, including spouse of the children of other

   directors, management, major shareholders, controlling persons r nominated persons to 

   be director, management or controlling persons of the Company or subsidiaries;

  7. Not having or never had business relations with the Company, subsidiaries, affiliates or any
   juristic persons that may have conflicts of interest in a way that may obstruct the independent
   judgement, or not being major shareholders, director or management of those having

   business relations with the Company, subsidiaries, affiliates or juristic persons that may  
   have conflicts of interest except that it has been at least two years after the person has 
   held the position.

    Business relations as per above paragraph is inclusive of normal business transaction,

   asset or service transactions and financial assistance transaction of not more than 20
   million baht or 3% of net tangible assets value, whichever is lower.  Calculation is made in

   accordance with the regulation on disclosure of connected transaction.  The transactions 

   occurred within one year prior to the date of business relations is all inclusive;
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  8. No being or never been the auditor of the Company, subsidiaries, affiliates or any juristic
   persons that may have conflicts of interest and not the major shareholders, management,
   or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, subsidiaries, affiliates, 
   juristic persons that may have conflicts of interest unless has been at least two years after the 
   person has held the position.

  9. Not being or never been any professional service providers, including legal  and financial
   consultant and receive annual service fee in the amount of more than 2 million baht  per

   year from the Company, subsidiaries, affiliates, juristic persons that may have conflicts of
   interest and not being major shareholders, director, management or partners of such

   professional service providers except that  it  has been at least two years after the person 

   has held the position.

  10. Not representing the Company’s directors, major shareholders, or shareholders related to 

   major shareholders;

  11. Not under any conditions that may impede the person from having independent views 

   towards the company’s operations;

  12. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the
   Company or subsidiaries; or not a significant partner of the partnership, executive director,
   salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any

   other companies operating under similar business nature and significant competition to the 
   Company and subsidiaries;

  13. Independent directors can make the decision in term of collective decision which is delegated

   from the board of directors regarding the operation of the Company, subsidiaries, affiliates or 
   juristic persons who may have conflicts of interest. 
  14. Independent directors can be a non-executive director or an independent director in

   subsidiaries or affiliates but the details of their directorship and remunerations must be
   included as a lump sum amount and disclosed in the Annual Registration Statement and 

   Annual Report as specified by the Stock Exchange of Thailand.
  After the appointment, the Company’s Independent Director may be authorized by the Board 

of Directors to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, 

affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby 
such actions are not deemed partaking in the management.
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an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the company’s financial report,

  • an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,

   1) Mr. Joompoth Priratanakorn  CPA # 7645       D I A International Audit Co., Ltd. 
   2) Mrs. Suvimol Krittayakiern   CPA # 2982       D I A International Audit Co., Ltd 
   3) Miss Somjintana Pholhirunrat  CPA # 5599       D I A International Audit Co., Ltd

  2.  Audit Service fee of 1,065,000 baht for the audit of consolidated accounts and separate 

 4. Corporate Governance 

 Company Secretary and Committee

  (1)  The Board of Directors appointed a Company Secretary and two committees, namely
    the Audit Committee and Compliance Committee.  Details of their duty and responsibility 

    as described in Corporate Governance Policy.

  (2)  Shareholders’ Agreement 
                -Nil-

 5. Inside Information Control

  Excluded from fair, honest and ethical conduct, the management is not encouraged to use 

inside information for their own benefit and they have to report all acquisition or disposal of the company 

shares.

 6. Remuneration for Auditors 
   (1)  Audit fee 
    The Company and its subsidiaries paid the audit fees, totaling 1,594,197.11  baht

  (2)  Non-audit fee
         - Nil -

 7. Others

 Corporate Governance Policy

  The policy recognizes the Board of Directors’ unique role as the link in the chain of authority 

between the shareholders and the President and the Executive Directors.  The dual role played by the 

President and the Executive Directors as both members of the Board of Directors and senior managements 

is also recognized and addressed.  

 General Right and Equality

  The company is accountable to its shareholders in terms of rights and equitable treatment.   

Shareholders have an opportunity to propose in advance via the company website (www.jutha.co.th), 
persons to be elected as directors and agenda for the shareholders’ meeting.

  All shareholders will receive meeting notification with complete and sufficient information 7 
days prior to the date of the meeting.  All shareholders are invited to pose questions, express their 

opinions and all useful questions will be completely answered.  Those who cannot attend the meeting 

can appoint their representative to attend the meeting.  The annual general meeting is conducted 

completely in compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand
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 Shareholders’ Meeting

  1. Before the Meeting 

  Meeting notification with necessary information, specified by the Stock Exchange of Thailand, 
is dispatched to all shareholders 7 days prior to the date of meeting.  The same information is also available 

in the company’s website.

  2. During the Meeting

  All preparations and procedures during the meeting are in compliance with the regulations 

of the Stock Exchange of Thailand and in line with the Article of Association of the Company

  3. After the Meeting

  All procedures and actions after the meeting are in compliance with the regulations of the 

Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce.  Minutes of the meeting is issued and distributed 

to parties concerned within time limitation.

 Policy on Rights of Stakeholders

  The company acknowledges the importance of all groups of stakeholders: shareholders, 

customers, creditors, counterparty, competitor, employee and management, and complies with corporate 

governance policy to ensure that all the stakeholders are fairly treated.  

  a) Shareholders – The Company makes an effort to maximize shareholders’ long-term benefits
   through careful consideration of business risks. All information shall be disclosed fairly

   and transparently in a timely manner and use our best efforts to protect our assets and reputation.

  b) Clients – The Company recognizes that clients are crucial to the success of our operations.
   Accordingly, we ensure our clients’ satisfaction by offering high-quality services that meet 

   their needs and expectations in a fair and professional manner. 

  c) Counterparties – The Company conducts business affairs with our partners, competitors,
   creditors, suppliers, etc. according to the contracted terms and conditions in a fair and 

   ethical manner. 

  d) Employees – Employees are regarded as valuable assets of the Company. We continually
   seek to recruit and retain capable and experienced employees in accordance with our

   strategic and operating plans. We emphasise the importance of employees’ development
   at all levels by the implementation of individual Development Plans that allow employees

   to create development plans concerning their individual needs. We strongly believe that
   improvement of our employees’ capabilities will ultimately increase our competitiveness 

   in the long run.



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

1 8 5

 Disclosure and Transparency
   The Board of Directors had set procedures for best practice that all directors and executive
is to disclose to the Board whether they have any interest in any transaction or matter directly affecting 
the Company.
 Role of Stakeholders
  Anti-Corruption
  The Company conducts business with awareness of its responsibility to ensure sustainable and
mutual benefits to the stakeholders and shareholders, and acknowledges their rights. The Company commits
to comply with good corporate governance code of conduct and fully complies with the governing law 
and requirement set by the Stock Exchange of Thailand.
   On 6th November 2015 the Company had declared its intention to join the Collective
Action Coalition against Corruption which is under the project of Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption – CAC.  The establishment of the project was supported by the government and the 
Office of International Anti-Corruption Commission in cooperation of the Thai IOD, TCC and Joint Foreign 
Chambers of Commerce (JFCCT) with support from the total 7 leading private sector partner organiz tions, 
also including the Listed Companies Association, Thai Bankers’ Association, Federation of the Thai Capital 
Market Organizations, Federation of Thai Industries and Tourism Council of Thailand. The project was established
with the aim to resist and fight corruption at the company and industry levels.
   The companies who have declared their intention will jointly follow the procedures and
framework stipulated under the principle no. 10 of the Ten Principles of the UN Global Compact, stating 
that businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery which is 
set by Transparency International.  Apart from the Ten Principles of the UN Global Compact, the companies 
also follow principles of World Bank, CIPE (Center for International  Private Enterprise) and other international 
organizations.
 Conflict of Interest
   The company concerns about this issue especially the transactions amongst companies,
Directors, management and related persons.  The company ensured that all transactions aretreated in 
the same way of general business practice to maximize shareholders’ benefit.  TheBoard of Directors 
makes sure that all management and related persons adhere to process and practices about their transactions 
having high conflict of interest potential.
 Business Ethics
   The company notifies the business ethics to the Directors, management, staff and parties 
concerned about the standard of business ethics to be observed.  They have to fairly and honestly do their jobs.
 Balance of Power of Non Executive Director
  Among the 8 Directors of the Company, 
   2 Executive Director, 
   6 Non Executive Directors, 
    3 Independent Directors 
    3 Audit Committee Member.
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  The Company set up business practices to ensure its safety standard in business operations, 
to participate in initiatives that benefit society, to give support in charity functions and to encourage the 
environmental caring among the employees.

 1. Policy 
  It is the Board of Directors’ policy that the Company and its subsidiary are operated with 
respect to the interest of social, environment and stakeholders with the following 8 principles:  
  1)  Ethical Business Operation
  2)  Anti- Corruption 
  3)  Respect on Human Rights
  4)  Labour Justice 
  5)  Responsibility on Consumers 
  6)  Environmental Conservation 
  7)  Community Involvement and Development 
  8)  CSR Innovation
   Policy on Corporate Social Responsibilities and Future Development
  Jutha Maritime Public Company Limited will be managed with efficiency and confidence 
from the public for full responsibilities to shareholders, staffs, environment, and society for sustaining 
future development.

 2. Implementation

  (1)  The Company has continue to improve its services and safety procedures to meet the 
standard of ISO 9001:2015 and was certified by Nippon Kaiji Kyokai on 19th October 2017
  (2)  The Company recognizes the value of its employees and has identified and assessed 
their long-term viability of the Company. To the end, the Company aims to attract and retain skilled 
employees and enhance the life/work balance of each individual. The Company offers its full-time staff 
a range of benefits, including a provident fund scheme, life insurance, private healthcare, maternity 
leave and a generous holiday allotment. Also available to employees are personal development and 
training programmes designed to enhance an employee’s skill base. All such programmes shall relate 
directly to the specific role of the individual within the Company and are linked closely with his/her 
annual performance review.

Corporate Social Responsibilities: CSR
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  The Company has also established a Welfare Committee to provide advice and recommendations 
regarding to the welfare of employees. The Welfare Committee has the duties and responsibilities to 
discuss with management on proper welfare for staff, to provide advice and recommendations to 
management regarding to welfare benefits for staff, to check and oversee welfare benefits provided to 
staff, and to make comments and propose guidelines on welfare arrangements to the Welfare Committee.
  For environmental conservation, the company has adhered to the water ballast treatment 
regulation in order to diminish and eradicate the migration or dispersion of living things including plants, 
animals and hazardous germs in the ship’s ballast water and prevent the negative impacts on the 
offshore ecosystem and the health of humans in many regions around the world.
  To stop global warming, the company has adhered to all vessels in the entire fleet and 
management while navigating in the Sox emission control area (ECA) to consume low sulphur oil. The 
company also supports the energy efficiency management to reduce carbon dioxide and nitrogen oxide 
emissions from its operations.

 3. Business practices that have an impact on social responsibility 
     - Nil -

 4. Activities to benefit society and the environment
 Environmental Protection

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

on the same day as when they submit the reports to the SEC and the SET in accordance with the SEC and 

SET Notifications regarding reports of securities holding. They are also required to follow the SET Guideline 
on Insider Trading, which require Directors and executives refraining from securities trading before the disclosure 

of financial statements or other important information that may affect the price of the securities.

Inside Information Control
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  The audit committee of Jutha Maritime Public Company Limited consists of
  1. Mr. Sukri Kaocharern Chairman of the Audit Committee (until 16 August 2019)
  2. Mr. Sirichai Sakornratanakul Chairman of the Audit Committee (From 20 September 2019)
  3. Mr. Adul Chandanachulaka, Audit Committee
  4. Mr. Somporn Paisin, Audit Committee (until 2 October 2019)
  5. Mr. Pramual Chancheewa Audit Committee (From 13 November 2019)
  Which has been appointed to perform duties as specified in the Audit Committee Charter and as assigned by 
the Board of Directors.
  In the year 2019, the Audit Committee held 5 meetings in each meeting the Audit Committee invited relevant 
management to attend the meeting according to the relevant agenda and reported the meeting results to the Board of Directors.
  The Audit Committee performed its duties prudently to ensure that there are sufficient and effective internal 
control systems and internal audits compliance with relevant laws and regulations including various regulations set by the 

regulatory agencies and there is conflict of interest between shareholders and management  as well as the directors and 
related persons including reviewed the financial statement to make sure that the financial status has been reported 
accurately and completely before proposing to the Board of Directors.
  The Audit Committee has proposed to hire internal auditors and external auditors by considering the qualifications 
reliability, experience, adequacy of resources, compensation and workload of the company and propose to appoint the 
company Internal Audit Dharmniti Company Limited to be the internal auditor and DIA International Auditing Company 

Limited to be the external auditor for the year 2019.
  In the year 2019, the Audit Committee considered the annual audit plan and the audit report in accordance 

with the plan, which Dharmniti Internal Audit Company Limited attended to present the audit plan and reported the audit 

results according to the facts found, comments, suggestions, actions and follow up on improvements. In addition, the audit 
committee invited external auditors to attend the meeting every quarter to report the review results, verified financial 
statements and the notes.
  The audit committee has reviewed the operations of the company. In the past year, it was seen that the 
company had sufficient and appropriate internal control and internal audit systems. The financial report is prepared in 
accordance with generally accepted accounting principles which have to comply with relevant laws and regulations regularly, 

The Audit Committee found that there were no irregularities that would affect and cause damage or conflicts of interest 
between shareholders and management as well as the directors and related persons of said person and did not find that 
there was an act in violation of legal or official requirements
  For the year 2020, the Audit Committee has proposed to the Board of Directors to appoint Mr. Joompoth 
Priratanakorn, the registration number 7645 or Mrs. Suvimol Krittayakiern, the auditor registration number 2982 or Ms. 
Somchintinaphon Hiranyarat, the registration number of 5599 from DIA International Auditing Company Limited to be the 
company's auditor for the year 2020 by allowing any one to conduct an audit and express an opinion on the financial 
statements. The remuneration in the amount of 1,065,000 baht will be propose to the general meeting of shareholders for approval.

(Mr.Sirichai  Sakornratanakul)
Chairman of the Audit Committee

25 February 2020

Report of the Audit Committee for the year 2019
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 Internal Audit Manager
  Name    Miss Kotchakorn   Wanasawas 
  Age     39
  Education    Bachelor of Computer Science, Faculty of Applied Science, King  
        Mongkut’s University of Technology North Bangkok
        Bachelor of of Business Administration Program in Accounting,  
        Ramkhamhaeng University
 Work experience   
  2016-Present    Vice President
  2016 - 3/6/2016    Senior Manager
  2012-2015    Manager
  2010-2011    Assistant Manager
  2008-2009     Senior Internal Auditor  
  2003-2007    Internal Auditor
 Training    

       
• COSO 2013 Program (Theory&Practical Parts)
� IT Audit Program by Federation of Accounting Professions
� Internal Audit Training Course, CPIAT
• Maintain & Improve the Internal Audit Quality Program
• Maintain & Improve the Internal Audit Quality Program 
• Leading Your Professional Way
• Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
• The Power Of Professional Alliances
• Leading IA in the ERA of Digital Disruption
• CAC SME Certification
• Transforming  IA for the Digital Age
Certificate
• Certification of Internal Auditors of Thailand. (CPIAT)
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    The Group has certain transactions with their related person and parties, a portion of 
assets, liabilities, revenues and  expenses arose from transactions with related persons and parties.
 1. The relationship and pricing policies
    The relationship and pricing policies among the Company, subsidiaries, associate and related 
persons and parties are   as follows: 
      Relationship

Subsidiaries:        

  Thaiden Maritime Co., Ltd.   51% Shareholding 
Associate:        

  J. Shipping Service Co., Ltd.   33.33% Shareholding and Directorship 
Related parties        

  TMN Co., Ltd.   3.04% Shareholding 
  Mano Co., Ltd.   Directorship 
  Nordana Line A/S    Shareholder of Subsidiary Thaiden Maritime  
      Co., Ltd.  held at 49% 
Related persons:        

  Rear Admiral Chano Phenjati   Director and Shareholder 
  Mr. Chanet  Phenjati   Director and Shareholder 
  Mr. Chanit Phenjati   Director and Shareholder 
  Mr. Sarun Phenjati   Director and Shareholder 
  Mrs. Pariyanat  Phenjati (Yung)   Shareholder 
       

      Pricing policy 

  Income from management   At agreed price in contract. 
  Cost of services   At the prices applicable to other counter-party. 
  Utilities expenses   At agreed price in contract. 
  Loans      Interest rate at 2.25% - 3.00% per annum 

TRANSACTIONS WITH 
RELATED PERSON AND PARTIES
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  2. Balances of transactions among the company with subsidiary, associate, related person and parties  
     Balances of transactions among the Company with subsidiary, associate, related
persons and parties as at December 31, 2019 and 2018, are as follows: 

Receivables    
 Subsidiary   
Other current receivables    
 Subsidiary   
Short-term loans    
  Subsidiary   
Deposit    
  Related parties   
Trade accounts payable    
  Associate   
Other current payables    
  Related parties   
  Subsidiary   
Accrued interest expenses    
 Associate   
  Related parties   
  Related persons   
   Total  
Advance received    
  Related parties   
 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2019 2018 2019 2018

 
-   

 -   

 -   

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

2,417,711.53

 
-   

 2,599,396.02 

 17,950.37 

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 
 

 
-   

 -   

 -   

 728,338.36 

10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

 
-   

 4,829,641.65 

 2,510,108.85 

 728,338.36 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Short-term borrowings    
Associate (interest at the rates of 2.25% per annum)  
 Beginning balance of the year
  Add Increase during the year   
 Less Decrease during the year   
 Unrealized exchange rate difference  
 Exchange difference on translating    
    of financial statement   
  Ending balance of the year 
Related persons (interest at the rate of 3% per annum)  
 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year  
 Less Decrease during the year Repayments  
 Exchange rate difference   
 Exchange difference on translating financial statements  
 Ending balance of the year
  Related parties (non-interest bearing)  
 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year   
 Exchange rate difference    
 Exchange difference on translating    
  of financial statements   
 Ending balance of the year    
   Total   
Long-term borrowings    
 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year  
 Exchange difference on translating    
  of financial statements   
Ending balance of the year   

2019 2018 2019 2018

 
 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)
773,065.99 

 
(820,330.45)

 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   
 6,972,000.00 

 4,199.00 
 

(40,772.00)
 6,935,427.00 

 134,756,860.39 

 11,357,430.00 
 -   

 (803,530.00)
 10,553,900.00 

 
 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)
773,065.99 

 
(820,330.45)

 16,900,627.38 

 101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

-   
-   

 -   
 -   

 127,821,433.39 

 11,357,430.00 
 -   

 
(803,530.00)

 10,553,900.00 

 
 10,247,852.76 

 -   
 -   
72,187.65 

 
(72,148.57)

 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 598,463.57 

 (627,845.42)
 101,911,801.32 

-   
 -   

 -   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 
(80,885.00)

 11,357,430.00 

 
 10,247,852.76 

 -   
 -   
72,187.65 

 
(72,148.57)

 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 

 (16,126,000.00)
 598,463.57 

 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   
 -   

 -   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 
(80,885.00)

 11,357,430.00 
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    3. Revenues and expenses   
      Revenues and expenses transactions with the Company and subsidiary, associate, related 
persons and parties for the years ended December 31, 2019 and 2018, are as follows:    

 
 Revenues from service    
 Related parties    
 Revenues from management   
 Subsidiary    
  Related parties    
   Total   
 Dividend received   
  Associate   
  Related parties  
   Total   
 Administrative expenses     
 Related parties    
 Finance costs     
  Associate    
  Related parties    
  Related persons    
   Total   
 

2019 2018 2019 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 88,954,360.40 

 -   
 9,615,038.12 
 9,615,038.12 

 -   
 415,052.43 
 415,052.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 
 -   

 3,961,048.43 
 9,615,038.12 

 13,576,086.55 

 2,955,704.00 
 415,052.43 

 3,370,756.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 
  87,134,305.19 

 -   
 6,427,785.32 
 6,427,785.32 

 -   
 -   
 -   

 4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 
 -   

 4,094,488.03 
 6,427,785.32 

 10,522,273.35 

 3,095,211.10 
 -   

 4,143,190.46 

 
230,587.28 

 572,152.10 
 3,250,754.43 
 4,053,493.81 



3 Year Comparison  2017 - 2019

Jutha Maritime Public Company Limited and Subsidiaries 
Financial Highlights                                                                               

Fiscal Year End: December 31 
Unit: Million Bath

2019 2018 2017

Financial Position

Total Assets

Vessels and equipment (Net) 

Long – Term Investments 

Total Liabilities 

Total owners of the Company

Overall Operation

Revenue from services

Cost of services     

Gross Profit (Loss
Revenue from vessels management                                            

Total revenues       

Gain (Loss) on Exchange Rate

Financial costs

Net Profit (Loss)
Financial Ratios

Return on Total Assets (%)

Return on Equity (%)

Net Profit Margin (%)
Debt to Equity Ratio (Times)

Profit (Loss) Per Share
Ordinary Share Details

Book Value Per Share
Par Value

Dividend Per share

Number of Shares (Million Shares)

Corporate Financial Summary

1,645.47

1,312.89

39.03

1,353.87

135.51

223.17

276.11

(52.94)

11.11

350.84

(24.92)

48.65

(46.85)

(2.77)

(29.26)

(13.35)

4.64

(0.36)

0.96

3.00

0.00

140.80

1,794.90

1,679.73

39.40

1,369.30

259.27

295.53

331.36

(35.83)

17.06

336.76

(34.16)

42.55

(204.80)

(10.14)

(54.96)

(60.81)

3.22

(1.52)

1.84

3.00

0.00

140.80

 1,734.42

1,592.94

39.03

1,371.98

196.21

277.26

270.74

6.52

14.62

306.78

1.42

48.00

(59.89)

(3.39)

(26.77)

(19.52)

3.79

(0.47)

1.39

3.00

0.00

140.80
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 Management Discussion and Analysis: M D & A

  Due to the fact that Jutha Maritime PCL & its subsidiaries had one vessel stop running from 

the beginning of the year 2019 until November 2019 and experienced a terrible accident on another 

vessel. As a result, the company had revenue from shipping in the amount of 223.17 million baht,

decreased from 277.26 million baht in 2018. 

  Jutha Maritime PCL & its subsidiaries had the net loss of 46.85 million baht, including unrealized 

foreign exchange loss of 24.92 million baht and had Income from insurance claims 89.56 million baht

resulting in an operating loss of 111.49 million baht.

   Shipping Revenue and Profit of the Group of Companies during the year 2017-2019:
                  (Unit: Million Baht)

  Year    2017  2018  2019

 Shipping Revenue    295.53 277.26 223.17

 Net Profit (Loss)     (204.80) (59.89) (46.85)
 Net Profit (Loss) from Operations   (92.60) (61.31)            (111.49)

(Management Discussion 
and Analysis:MD&A)
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   EPS Ratio and ROE Ratio of the Group of Companies attributable for the equity holders 
of the Company during 2017-2019 is as follows:
   Year     2017  2018  2019

 Earnings (Loss) per Share (Baht)   (1.5201) (0.4465) (0.3565)
 Return on Equity (%)    (54.96)  (26.77)  (29.26)
  During the years, there was significant change in the profit & loss account.  The revenue from 
time charter service was changed in line with world shipping market and global economic situation.  

  Horizontal Analysis
  Calculated from the changes in the amounts of corresponding to financial statement items as 
followed: revenue from service; total expenses; and profit (loss) during period of year for evaluation of the 
trend situations:
  Comparing the rate of increase (decrease) and the figures from the previous year, in the year 
2019, Jutha Maritime PCL & its subsidiaries have a total revenue of 350.84 million baht, an increase of 
14.36% from 306.79 million baht in 2018, total expenses 351.78 million baht, an increase of 9.20% from 
321.68 million baht in 2018, resulting in profit (loss) for the year 2019 with a net loss of 46.85 million baht, 
a decrease of 21.76% from a net loss of 59.89 million baht in 2018. Which stemmed company receiving 
claims from insurance in 2019 of 89.56 million baht from the accident of 1 vessel (Nordana Sophie ex Jutha Bhuddachart)



JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Annual Report 2019

1 9 9

  Vertical Analysis

  The amount of corresponding financial statement items: selling and administrative expenses; 
cost of service; interest payment; and profit (loss) of the year are shown in comparison with the total revenues 
of the year and the analysis reflects significant changes in 2019.       

   Year   2017              2018               2019

            %                    %                   %
    Selling and Administrative Expenses   40.64 16.60 14.32

    Cost of Service   98.40 88.25 78.70

    Finance Costs    12.64 15.65 13.87

    Net Profit (Loss) of the Year   (60.81) (20.59) (13.36)
    Total Revenues    100 100  100

  In year 2019, the administrative expense of 50.25 million bath has reduced by 6.94 million 

bath which is roughly 11.98%, while the cost of providing services of 276.11 million bath has reduced by 
5.37 million bath which is 1.98%. And the company exhibit an increase in finance costs of 0.65 million 
baht from 48.65 million baht which is 1.36% resulting from an increased in interest rate.
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   Overview of Financial Position of the Group of Companies  
                  (Unit: Million Baht)

   Year                                   2017  2018  2019

  Total Assets                          1,794.90 1,734.42 1,645.47

  Total Liabilities                           1,369.30 1,371.98 1,353.87

  Shareholders’ Equity                 425.61 362.45 291.60

  The proportion was in line with the Company’s portfolio growth strategy with the objective 
of reducing market risk as well as generating stable income under the recovering stage of shipping industry 

and the world economy.
  Operating result of each segment during the year 2017-2019:
                  (Unit: Million Baht)

  Year                                   2017  2018  2019

 Time Charter Service   296   277  233

 Ship Management Service   17     15  11

 2.  Financial Position
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    Year                                  2017  2018  2019

 D/E (times)        3.22  3.79  4.64

  The increasing D/E ratio reflects that the Group of Companies has less ability to repay the 
debts comparing with the previous year.

 2.1 Assets

  Proportion of current asset to non-current assets during the year 2017-2019: 
  Year  Current Assets   :               Non-Current Assets

          2017               4.05%    :  95.95%
          2018         5.52%    :  94.48%
          2019             5.22%    :  94.78 %
           The proportion reflects the financial stability and efficiency of Jutha Maritime PCL & its subsidiaries 
asset management.
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   Current assets components during the year 2017-2019: 
                  (Unit: Million baht)

  Year                                   2017 2018 2019

 Cash and Cash Equivalents                        1.53  30.30 30.36
 Trade Account Receivables                        5.37  4.72 4.03 

 Other Current Assets                      65.62 60.64 51.41

 Total Current Assets                       72.53 95.65 85.80

 There is no significant changes in the Proportion Assets as of 2019.

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

  2017       2.11 %  :      7.41 % :           90.48 %
  2018      31.68 %  :     4.93 % :           63.39 %
  2019      35.38 %  :     4.70 % :            59.92 %
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 2.1.1 Asset Quality

  Impairment of Assets

  The vessels, equipment and other assets are considered as being impaired whenever events 
or changes indicated that the carrying amount of such assets exceeds their net recoverable value (net 

selling price of the assets under current operation or its utilization value whichever is higher.)  This impairment 
loss is estimated for each item or each generating cash flows unit of assets, whenever is practical.  In the 
event that the carrying amount of an asset exceeds its net recoverable value, the Company and its subsidiaries 

will recognize an impairment loss in the statement of comprehensive income.  The Company and its 
subsidiaries will reverse the impairment loss whenever there is an indication the underlying assets are no 
longer impaired or the impairment is declining.

  Allowance of Doubtful Accounts

  In determining an allowance for doubtful accounts, the Company and its subsidiary need to 
make a judgement and estimates based upon aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition.

  Trade Account Receivables

  Please refer to note to financial statement no. 7
  Liquidity

  In general, the Company has both surplus and deficit cash flow and structure of cash flow from 
each activity are considerably different.

                  (Unit: Million Baht)

  Year                                  2017  2018  2019

 Cash flows from operating activities  (17.75) (80.70) (10.33)
 Cash flows from investing activities  41.91 (40.44) 12.46
 Cash flows from financing activities  (80.59) (8.31) 45.04
 Net cash flows   (10.43) 28.81 (0.09)
  Current ratio during the year 2017-2019:
  Year                                 2017  2018  2019

 Current Ratio (times)    0.09  0.13  0.10

   There is no significant change in the current ratio which was between 0.11-0.13 times. The 
ratio indicates low resources of the Company to pay its debt over the next business cycle.
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 Investment 

  In the year 2012 the Company has invested in a subsidiary, Thaiden Maritime Co., Ltd. by holding 

51% in the company.  The subsidiary acquired 1 vessel and took delivery on 29th August 2012.

  Vessel Name Type of Vessel          Size of Vessel  Year Built 

    M.V. FREDENSBORG                         multi-purpose          12,580 dwt       2011

  The total price of the vessel was approximately US$25.04 million equivalent to approximately 
781.17 million baht.

  It is expected that the vessel will generate more income from time charter service.  The Company 

provides ship management service to the subsidiary at a fee of US$300 per day.  Any dividend payment from 
the subsidiary will be exempted from corporate income tax. 
  The subsidiary received a total loan of US$ 17.5 million from the Export Import Bank of Thailand 
for a loan period of 5 years with 60 monthly installment repayments.  As at 31st December 2019, the loan
balance was US$ 8.41 million baht which is to be settled by 66 instalments repayment. 

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

  Nomination of the Company’s auditor and fixing of audit fee for the year 2019
  1. Following auditors from  D I A International Co., Ltd. were nominated the Company’s auditor:

 -   

  The nominated auditors are the same group of auditors for the affiliated company and 
subsidiary (Thaiden Maritime Co., Ltd.) The nominated auditors do not have any relation and are not 

stakeholders of the Company/Subsidiary/management/major shareholders or related parties. The auditor 
of the Company and the auditor of the affiliated company are from the same auditing firm. 

   2. Fixing of audit fee

  2.1 Audit service fee was fixed at 1,065,000 baht for audit service of separate financial statements 
and consolidated financial statements of the Company for the year 2019.
  2.2 Non audit service fee for the year 2019 – Ni -l   ( year 2018 -  Nil -)

  

1. Mr. Joompoth Priratanakorn
2. Mrs. Suvimol Krittayakiern
3. Miss Supaporn Mungjit 

7645

2982

5599

2 Year ( 2018 - 2019 )
5 Year ( 2013 – 2017 )

Never sign the Company’s financial statements

Name of Auditor Auditing YearCPA No.



  In compliance with the good corporate governance policy set by the Stock Exchange of 

Thailand, the Board of Directors declares the Statement of Directors’ Responsibilities as part of the company 

annual report.

  The Board of Directors of Jutha Maritime Public Company Limited certifies that the financial 
statement of the company and it subsidiary is in conformity with the generally accepted accounting 

standard and presents fairly the financial position of the company and its subsidiary and the result of 
their operation for the year then ended.

                    Rear Admiral   

      Chano  Phenjati Chanet  Phenjati

                    Chairman      President

Statement of Directors’ 
Responsibilities
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT



Opinion

 I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of JUTHA MARITIME 
PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES (the Group) and of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
(Company) which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 
2019, and the consolidated and separate statements of comprehensive income, consolidated and separate 
statements of changes in shareholders’ equity and consolidated and separate statements of cash flows for the 
year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

 In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and 
of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2019, and their financial performance and 
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

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

Emphasis of Matter

 I draw your attention to notes 2 to financial statements, as disclosed in the financial statements, the 
Group and the Company have operating losses for consecutive years, as at December 31, 2019, they had the 
exceeding of total current liabilities over total current assets in the amount of Baht 756.03 million and Baht 
499.94 million respectively and also had total deficit amount of Baht 207.63 million and Baht 280.98 million 

To The Shareholders of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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respectively. The ability to continue their operations as a going concern of the Group and the Company 
depends upon the achievement of providing source of fund and ability of the management in business opera-
tions of the Group and the Company in the future. These factors may substantially doubt about the ability to 
continue their operations as a going concern of the Group and the Company. Accordingly, I did not express 
a qualified conclusion pertaining to this matter.

Key Audit Matters

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

Key Audit Matters included Auditing Procedures are as follows:

Revenues recognition 

 As stated in notes 22 to financial statements, the Group had material amount of revenues from 
charter transportation services of Baht 223.17 million resulting from fluctuation of freight rate in global market. 
In addition, economic sluggish have directly affected to the severe competition in merchant marine sector. 
Accordingly, I have addressed as key audit matter. 

 I have obtained an assurance in respect of revenues from marine transportation services recognition 
involved the accuracy and completeness of revenues, by included;
 •  Obtained an understanding of the engagement system and revenues recognition system.
 �  Tested the significant internal control in respect of the occurrence and completeness of revenues.
 �  Performed analytical review and substantive test by calculating the navigation, transportation 
     volume and fuel consuming in sailing corresponding to the revenues incurred.

Impairment of vessels 

 As stated in notes 10 to financial statements, the Group engaged in marine transportation business 
which had 5 vessels as net assets amount of Baht 1,547.16 million in the consolidated financial statements 
equal to 97.13% of total assets. The Company has suffered operating loss for consecutive years, as a result, 
those assets indicated impairment. The measurement of impairment of assets using the methodology from the 
assessment reports of reviewing assets value on the market approach basis. Therefore, I have addressed as key 
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audit matter since the complexity of assessment for measurement of fair value of assets and used the significant 
judgment under the assumption which effected by the world economic and  the future vessels trading market. 
The Company led to test the impairment of vessels by the experts based on market value and using significant 
judgment of conditions assessment of main components of vessels.
I have obtained the undertstanding and assessment relating to the following matter;
  • Assumption used in market value of the Group, by obtaining an understanding the
   process of derivation of such amounts, compared such assumption with external data
   and internal source of information of the Group, the actual results of operation to
   assess the judgment used of the Management in taking consideration that the cost of 
   assets and the price assessed by the experts.
  � Inquired the Management involving an appropriation of significant assumption for calculation
   of fair value in order to test impairment of vessels and comparing value with fair value
   less cost of sales for calculating devaluation of main components based on vessels condition.

Other Information
 Management is responsible for the other information. The other information comprises information 
in the annual report of the Group, but does not include the consolidated and separate financial statements 
and my auditor’s report thereon, which I obtained prior to the date of this auditor’s report, and the 
annual report, which is expected to be made available to me after that date.

 My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other 
information and I do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

 In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility 
is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information 
is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated.

 When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement 
there in, I am required to communicate the matter to those changed with governance for correction of 
the misstatement appropriately.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and 
Separate Financial Statements

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and 
separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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 In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s and the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, 
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management 
either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate 
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 
an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually 

or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these consolidated and separate financial statements.

 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
  • Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate
   financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit proce
   dures responsive to those risks,  and  obtain  audit  evidence that is sufficient and appropriate
   to provide a basis for my opinion.  The  risk  of  not  detecting  a  material  misstatement
   resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
   forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
  • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
   audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
   expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
  • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
   accounting estimates and related disclosures made by management.
  • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
   accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
   exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and
   the Company's ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
   exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures
   in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate,
   to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to
   the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the 
   Group to cease to continue as a going concern.
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  • Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate
   financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate
   financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that 
   achieves fair presentation.
  • Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities
   or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial
   statements.  I am responsible for the direction, supervision and performance of the group 
   audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies 
in internal control that I identify during my audit.

 I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with 
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships 
and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, 
related safeguards.

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements 
of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s 
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare 
circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the 
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication.

          D I A International Audit Co., Ltd.

           (Mr. Joompoth   Priratanakorn)
           C.P.A. (Thailand)
                 Registration No. 7645

February 25, 2020
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

  ASSETS

CURRENT ASSETS

 Cash and cash equivalents   
 Trade and other current receivables   
 Short-term borrowings to related partaries
 Supplies   

  Total current assets

NON-CURRENT ASSETS   

  Investment in associate   

  Investment in subsidiaries   
 Other long-term investments   
 Vessels and equipment    
 Other intangible assets   
 Claim receivables   
 Other non-current assets    
  Total non-current assets

TOTAL ASSETS   

Note

6
7

5.2

8
9
10
11
12
13

 

 30,359,204.60 
 4,033,259.14 

 -   
 51,412,655.63 
 85,805,119.37 

 21,225,156.05 
 -   

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

 300,875.71 
 221,240,135.61 

 2,195,325.78 
 1,559,660,606.59 

 1,645,465,725.96 

 

  30,358,794.81 
 5,525,147.59 

 17,950.37 
 32,328,094.05 
 68,229,986.82 

 5,892,076.82 
 110,760,831.50 

 1,805,612.78 
 738,508,289.50 

 77,349.83 
 221,218,888.50 

 2,195,325.18 
 1,080,458,374.11 

 1,148,688,360.93 

 

30,302,977.38 
 4,714,784.61 

 -   
 60,643,146.10 
 95,660,908.09 

 23,592,522.60 
 -   

 15,435,096.20 
1,592,939,720.39 

 885,679.33 
 3,530,667.72 
 2,377,961.58 

1,638,761,647.82 

1,734,422,555.91 

 

 30,299,449.11 
 8,262,731.85 
 2,510,108.85 

 40,683,449.68 
 81,755,739.49 

 6,340,675.02 
 119,193,700.01 
 15,435,096.20 

 957,682,925.16 
 885,678.36 

 3,507,802.94 
 2,377,894.73 
1,105,423,772.42 

1,187,179,511.91 

Consolidated financial statements (Baht)
2019 2018 2019 2018

Separate financial statements  (Baht)

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

 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 AS  AT  DECEMBER 31, 2019
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 

 CURRENT LIABILITIES   

 Bank overdrafts and short-term borrowings
 from financial institutions  
 Trade and other current payables   
 Current portion of long-term borrowings  
 from financial institutions  
 Long-term borrowings classified as current liabilities  
 Current portion of financial lease liabilities 
 Short-term borrowings from related persons and
 parties  

 Short-term borrowings from other company 
   Total current liabilities

 NON-CURRENT LIABILITIES

 Long-term borrowings from financial institutions
 Financial lease liabilities  
  Long-term borrowings from related persons and
 parties  

 Non-current provision for employee benefit
 Total non-current liabilities

 TOTAL LIABILITIES  

Note

14
15

16
16
17

5.2

16
17
5.2

18

 125,279,553.12 
 235,461,583.09 

 110,170,645.35 
 212,701,167.51 

 69,789.63 
 134,756,853.39 
 23,395,128.35 

 841,834,720.44 

 486,067,403.00 
 119,895.32 

 10,553,900.00 

 15,291,989.88 
 512,033,188.20 

 1,353,867,908.64 

 

 

  115,290,813.86 
 232,283,463.06 

 67,021,658.43 
 2,286,555.51 

 69,789.63 
 127,821,433.39 
 23,395,128.35 

 568,168,842.23 

 486,067,403.00 
 119,895.32 

 10,553,900.00 

 15,291,989.88 
 512,033,188.20 

 1,080,202,030.43 

 79,357,749.22
 240,792,505.54 

 47,495,085.20 
 258,949,404.00 

 71,635.85 
 112,159,693.16 
 23,413,634.32 

 762,239,707.29 

 582,286,722.03 
 180,880.06 

 11,357,430.00 

 15,912,391.87 
 609,737,423.96  

1,371,977,131.25 

 

 

 69,430,415.33 
 236,082,248.66 

 11,151,309.20 
 -   

 71,635.85 
 112,159,693.16 
 23,413,634.32 

 452,308,936.52 

 582,286,722.03 
 180,880.06 

 11,357,430.00 

 15,912,391.87 
 609,737,423.96 

1,062,046,360.48 

2019 2018 2019 2018

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(CONTINUED)

 AS  AT  DECEMBER 31, 2019

The accompanying notes are an integral part of these  financial statements.
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LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY (Cont'd) 
 SHAREHOLDERS' EQUITY  

 Share capital  
  Authorized share capital  
   214,350,000 common shares, Baht 3 par value
   2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value  
   Total authorized share capital

  Paid-up shares capital 
     138,245,071 common shares, Baht 3 par value
   2,550,000 preferred shares, Baht 3 par value  

  Premium on share capital  

 Retained earnings (deficit)  
  Appropriated 
    Legal reserve
  Unappropriated
  Other components of equity
Total owners of the Company   

Non-controlling interests  
  TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY  

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 

   

Note

19

 

 643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (207,625,537.85)
 (187,238,791.48)
 135,513,490.17 

 156,084,327.15 
 291,597,817.32 

 1,645,465,725.96 

 

 

 

 643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (280,975,513.54)
 (180,915,975.46)

 68,486,330.50 

 -   
 68,486,330.50 

 1,148,688,360.93 

 

643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (159,101,426.04)
 (175,065,590.37)
 196,210,803.09 

 166,234,621.57 
 362,445,424.66 

1,734,422,555.91 

 

 

 

643,050,000.00 
 7,650,000.00 

 650,700,000.00 

 414,735,213.00 
 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 
 (231,437,493.23)
 (173,807,174.84)
 125,133,151.43 

 -   
 125,133,151.43 

1,187,179,511.91 

2019 2018 2019 2018

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

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(CONTINUED)

 AS  AT  DECEMBER 31, 2019
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I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of JUTHA MARITIME 
PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES (the Group) and of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
(Company) which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 
2019, and the consolidated and separate statements of comprehensive income, consolidated and separate 
statements of changes in shareholders’ equity and consolidated and separate statements of cash flows for the 
year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

 In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all 
material respects, the financial position of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES and 
of JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2019, and their financial performance and 
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

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

I draw your attention to notes 2 to financial statements, as disclosed in the financial statements, the 
Group and the Company have operating losses for consecutive years, as at December 31, 2019, they had the 
exceeding of total current liabilities over total current assets in the amount of Baht 756.03 million and Baht 
499.94 million respectively and also had total deficit amount of Baht 207.63 million and Baht 280.98 million 

 REVENUES 

 Revenue from services   
 Revenue from vessels management   
 Insurance claims income

 Gain on exchange rate   
 Other income
   Total revenues 

 EXPENSES 

  Cost of services   
 Administrative expenses   
  Loss on exchange rate 
   Total expenses 

Profit (loss) from operation   

  Share of profit from investment in  associated company  
Profit (loss) before finance costs and income tax 
 Finance costs  
Loss before income tax    

 Income tax  

Loss for the year    

Other comprehensive income     

Components of comprehensive income that will be   

reclassified to profit or loss    
 Exchange difference on translation of functional  
 currency to present in financial statements   
Components of comprehensive income that will not be  

reclassified to profit or loss     
 Gains on remeasurements of defined benefit plans  
 Other comprehensive expense for the year  

 Total comprehensive expense for the year 

    

   

Note

25

20

22

21

22

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

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2019 2018 2019 2018

 223,174,293.73 
 11,112,639.99 
 89,560,247.95 

 -   
 26,994,684.17 

 350,841,865.84 

 (276,108,060.77)
 (50,249,223.60)
 (24,920,986.86)

 (351,278,271.23)
 (436,405.39)
 2,232,009.55 

 1,795,604.16 
 (48,650,254.32)
 (46,854,650.16)

 -   
 (46,854,650.16)

 (23,992,957.18)

 -   
 (23,992,957.18)
 (70,847,607.34)

 

 134,219,933.33 
 15,073,688.42 
 89,560,247.95 

 -   
 29,950,298.78 

 268,804,168.48 

 (212,228,912.55)
 (49,678,398.59)
 (23,381,867.76)

 (285,289,178.90)
 (16,485,010.42)

 -   
 (16,485,010.42)
 (33,053,009.89)
 (49,538,020.31)

 -   
 (49,538,020.31)

 (7,108,800.62)

 -   
 (7,108,800.62)

 (56,646,820.93)

  277,260,385.46 
 14,616,761.38 

-
 1,424,015.54 

 13,484,272.98 
 306,785,435.36 

 (270,738,219.91)
 (50,939,193.22)

 -   
 (321,677,413.13)
 (14,891,977.77)

 3,002,563.74 

 (11,889,414.03)
 (47,996,702.12)
 (59,886,116.15)

 -   
 (59,886,116.15)

 (3,273,585.30)

 -   
 (3,273,585.30)

 (63,159,701.45)

 190,126,080.27 
 18,711,249.41 

 -   
 1,480,817.44 

 16,277,621.50 
 226,595,768.62 

 (208,403,434.85)
 (50,013,564.57)

 -   
 (258,416,999.42)
 (31,821,230.80)

 -   
 (31,821,230.80)
 (30,155,396.00)
 (61,976,626.80)

 -   
 (61,976,626.80)

 (1,607,670.02)

 -   
 (1,607,670.02)

 (63,584,296.82)
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 Profit (loss) attributable to: 
  Owners of the company   
  Non-controlling interests   
 Loss for the year   

Total comprehensive expense attributable to : 

  Owners of the company   
  Non-controlling interests   
Total comprehensive expense for the year 

 

 Loss per share 
 Basic loss per share (Owners of the Company)

Note

24

2018 2017

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

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

 STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(CONTINUED)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2018 2017 

 (48,524,111.81)
 1,669,461.65 

 (46,854,650.16)

 (60,697,312.92)
 (10,150,294.42)

 (70,847,607.34)

 (0.3565)

 

 (49,538,020.31)
 -   

 (49,538,020.31)

 (56,646,820.93)
 -   

 (56,646,820.93)

 (0.3639)

 

(60,955,863.57)
 1,069,747.42 

 (59,886,116.15)

 (63,057,932.05)
 (101,769.40)

 (63,159,701.45)

 (0.4465)

 

(61,976,626.80)
 -   

 (61,976,626.80)

 (63,584,296.82)
 -   

 (63,584,296.82)

 (0.4538)
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audit matter since the complexity of assessment for measurement of fair value of assets and used the significant
judgment under the assumption which effected by the world economic and  the future vessels trading market. 
The Company led to test the impairment of vessels by the experts based on market value and using significant 
judgment of conditions assessment of main components of vessels.
I have obtained the undertstanding and assessment relating to the following matter;
  • Assumption used in market value of the Group, by obtaining an understanding the
   process of derivation of such amounts, compared such assumption with external data
   and internal source of information of the Group, the actual results of operation to
   assess the judgment used of the Management in taking consideration that the cost of 
   assets and the price assessed by the experts.

Inquired the Management involving an appropriation of significant assumption for calculation
of fair value in order to test impairment of vessels and comparing value with fair value
less cost of sales for calculating devaluation of main components based on vessels condition.

Management is responsible for the other information. The other information comprises information
in the annual report of the Group, but does not include the consolidated and separate financial statements
and my auditor’s report thereon, which I obtained prior to the date of this auditor’s report, and the 
annual report, which is expected to be made available to me after that date.

 My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other 
information and I do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility
is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise
appears to be materially misstated.

 When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement 
there in, I am required to communicate the matter to those changed with governance for correction of 
the misstatement appropriately.

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and 
separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
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 In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s and the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, 
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management 
either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate 
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 
an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these consolidated and separate financial statements.

 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
  • Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate
   financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit proce

dures responsive to those risks,  and  obtain  audit  evidence that is sufficient and appropriate
   to provide a basis for my opinion.  The  risk  of  not  detecting  a  material  misstatement

resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
   forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
  • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
   audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
   expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
  • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
   accounting estimates and related disclosures made by management.
  • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
   accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
   exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and

the Company's ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
   exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures

in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are inadequate,
   to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to
   the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the 
   Group to cease to continue as a going concern.

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

JUTHA M
ARITIM

E PUBLIC COM
PANY LIM

ITED 
AND SUBSIDIARIES

STATEM
ENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

 (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEM

BER 31, 2019

Balance as at January 1, 2018 
 

 Change in shareholders' equity for the year : 
 Profit (loss) for the year 

 
 Other comprehensive income (expense)  for the year 
 Total comprehensive income (expense) for the year 
Balance as at Decem

ber 31, 2018   

Balance as at January 1, 2019 
 

 Change in shareholders' equity for the year : 
 Profit (loss) for the year 

 
 Other comprehensive income (expense)  for the year 
 Total comprehensive income (expense) for the year 
Balance as at Decem

ber 31, 2019 

 

Separate financial statements  (Baht)

Total
Differences on translating  

 financial statements 

 

 Retained earnings (deficit)
 Prem

ium
 on 

 share capital 

 Legal reserve 
Unappropriated  Other com

ponents 

 of equity 

Ordinary shares
Preferred shares

 Paid-up

 share capital

 414,735,213.00 

    -   
    -   
    -   

 414,735,213.00 

 7,650,000.00 

    -   
    -   
    -   

 7,650,000.00 

 7,650,000.00 

    -   
    -   
    -   

 7,650,000.00 

 25,800,000.00 

    -   
    -   
    -   

 25,800,000.00  (169,460,866.43)

 (61,976,626.80)
 -   

 (61,976,626.80)
 (231,437,493.23)   (172,199,504.82)

 -   
 (1,607,670.02)
 (1,607,670.02)

 (173,807,174.84)

 188,717,448.25 

 (61,976,626.80)
 (1,607,670.02)

 (63,584,296.82)
 125,133,151.43 

 414,735,213.00 

    -   
    -   
    -   

 414,735,213.00 

 7,650,000.00 

    -   
    -   
    -   

 7,650,000.00 

 82,192,606.50 

    -   
    -   
    -   

 82,192,606.50 

 25,800,000.00 

    -   
    -   
    -   

 25,800,000.00  (231,437,493.23)

 (49,538,020.31)
 -   

 (49,538,020.31)
 (280,975,513.54)   (173,807,174.84)

 -   
 (7,108,800.62)
 (7,108,800.62)

 (180,915,975.46)

 125,133,151.43 

 (49,538,020.31)
 (7,108,800.62)

 (56,646,820.93)
 68,486,330.50 
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

 Loss before income tax 
  Adjustment to reconcile net profit to net cash receipt
 (disbursement) from operating activities  
   Depreciation 
   Amortization of dry-dock expenses 
   Amortized computer software 
   (Gain) loss on disposal of equipment 
   (Gain) loss on write-off of assets 
   

  Non-current provision for employee benefit 
   Write off liabilities 
  Write off of assets
  Agreement cancelation income
   Share of (profit) loss on investments in associates  
           by equity method 
   Unrealized (gain) loss on exchange rate
  Unrealized (gain) loss on exchange rate (deposit)
  Insurance claims income 

   Interest expenses 

   Interest income 

   Dividend income 
 Profit from operating before changes in assets  
 and liabilities 

 Decrease (increase) in operating assets  
  Trade accounts receivable  
  Supplies 
  Claim receivables 
  Other non-current assets  
 (Increase) decrease in operating assets  
 Increase (decrease) in operating liabilities  
   Trade accounts payable 

2019 2018

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

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS

 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2019 2018

 (46,854,650.16)

 96,274,713.75 
 25,560,755.22 

 21,184.30 
 (10,109.89)

 -   

 4,249,306.50 
 (7,743,843.92)

 66.85 
 (14,584,598.94)

 (2,232,009.55)
 19,213,211.28 

 (143,980.41)
 (89,560,247.94)
 48,650,254.32 

 (76,483.83)
 (671,825.48)

 32,091,742.10 

 592,918.65 
 1,034,075.72 

 (30,894.60)
 -   

 1,596,099.77

 (13,792,080.17)

 

 (49,538,020.31)

 71,500,548.03 
 22,117,158.79 

 20,187.91 
 (10,109.89)

 -   

 4,249,306.50 
 (7,743,843.92)

 -   
 (14,584,598.94)

 -   
 19,288,669.65 

 (455,851.88)
 (89,560,247.94)
 33,053,009.89 

 (76,394.44)
 (3,627,529.48)

 (15,367,716.03)

 2,575,021.17 
 158,940.88 
 (30,894.60)

 -   
 2,703,067.45

 (12,335,645.83)

 

(59,886,116.15)

 100,616,661.05 
 19,065,243.86 

 60,366.70 
 (189,119.45)

 7,647.48 

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

 -   
 -   

 (3,976,970.12)
 969,029.12 
 42,267.13 
 -   

 47,996,702.12 
 (73,344.26)

 (250,884.09)

 99,505,777.34 

 2,764,354.06 
 5,333,783.20 

 (2,668,893.74)
 101,640.19 

 5,530,883.71

 24,712,335.80 

 

 (61,976,626.80)

 75,107,331.81 
 16,702,724.85 

 47,039.25 
 (189,119.44)

 7,647.48 

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

 -   
 -   

 -   
 956,394.66 
 42,267.13 
 -   

 30,155,396.00 
 (73,231.18)

 (3,346,095.19)

 52,558,022.52 

 1,548,779.45 
 6,102,735.51 

 (2,646,028.96)
 101,706.21 

 5,107,192.21

 24,579,307.03 
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  Non-current provision for employee benefit expense 
  Proceeds from agreement cancellation 
Increase (decrease) in operating liabilities
Cash generated (paid) from operation   
  Interest paid 

  Income tax paid 

  Income tax deducted at source refunded  
 Net cash provided by (used in) from operating activities
 Payments for other long-term investments 
  Proceeds from other long-term investments 
  Payments for short-term loans to related partaries 
  Proceeds from Short-term borrowings from related partaries 
  Proceeds from claims of assets 
  Proceeds from sale of vessels and equipment 
  Payments for acquisition of vessels and equipment 
  Payments for purchase of other intangible assets 
  Interest income 

  Dividend income 
 Net cash provided by (used in) investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING  ACTIVITIES 

 Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term borrowings  
          from financial institutions 
  Proceeds from short-term borrowings from related person and  parties 
 Payments for short-term borrowings from related person and parties 
 Payments for long-term borrowings from financial institutions 
 Proceeds from longt-term borrowings from related person 

 Payments for finance lease liabilities  
  Net cash provided by (used in) financing activities 
 Increase (decrease) in exchange differences on translating on financial statements  
 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 
 Cash and cash equivalents, as at January 1   
 Adjustment effect of exchange rate   
  Cash and cash equivalents, as at December 31 

  

2019 2018 2019 2018

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

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
(CONTINUED)

 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
 

 (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)
(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 

 56,348,465.25 
 38,909,000.00 
(16,094,000.00)
 10,795,000.00 

 (44,852,224.79)
 (63,000.00)

 45,043,240.46 

 (47,263,554.20)
 (87,753.19)

 30,302,977.38 
 143,980.41 

 30,359,204.60 

 

 (1,023,000.00)
 -   

 23,689,335.80 

 128,725,996.85 
 (47,018,384.41)

 (152,106.68)
 -   

 81,555,505.76 

-   
-   
-   
-   
-   

 186,915.88 
 (43,523,167.14)

 (434,268.62)
 73,719.79 

 3,256,500.00 
 (40,440,300.09)

  

25,636,005.15 
 22,006,000.00 
(16,126,000.00)

 -   
 (40,672,979.00)

 (27,000.00)
 (9,183,973.85)
 (3,116,955.46)
 28,814,276.36 
 1,530,968.15 

 (42,267.13)
 30,302,977.38 

  

(1,252,000.00)
 14,270,059.64 

 682,413.81 

 (11,982,234.77)
 (27,828,580.67)

 (134,693.39)
 318,079.79 

 (39,627,429.04)
(5,065,215.00)
 20,260,860.00 

 (11,958,777.91)
 14,490,577.91 
 30,374,419.45 

 511,401.87 
 (25,270,043.56)

 -   
 75,752.30 

 3,661,717.20 
 27,080,692.26 

 

56,287,059.88 
 31,937,000.00 
(16,094,000.00)

 -   
 (8,014,478.77)

 (63,000.00)
 64,052,581.11 

 (51,902,350.51)
 (396,506.18)

 30,299,449.11 
 455,851.88 

 30,358,794.81 

 

 

(1,023,000.00)
 -   

 23,556,307.03 

 81,221,521.76 
 (28,043,136.13)

 (152,105.70)
 -   

 53,026,279.93 

-   
-   

 (22,538,755.42)
 20,053,755.42 

 -   
 186,915.88 

 (43,253,059.20)
 (434,268.62)

 73,606.13 
 3,256,500.00 

 (42,655,305.81)

  25,641,565.10 
 22,006,000.00 
(16,126,000.00)

 -   
 (7,825,779.00)

 (27,000.00)
 23,668,786.10 

 (4,559,073.94)
 29,480,686.28 

 861,029.96 
 (42,267.13)

 30,299,449.11 
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 1.  GENERAL INFORMATION         

  Registration : The Company was listed in the Stock of Exchange of Thailand.Registration No. 010753001613.
    (formerly No.Bor Mor Jor 235)Its major shareholders  are Phenjati’s Group on December 29,1989
    (owned 36.34%) and are Pranbunhom's Group (owned 11.16%)     
 Location : The  registered  office  of  the  Company  is  located  at  153  Mano  Tower,  Soi  Sukumvit 39,  
    Sukumvit Road, Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.     
 Type of business : The Company’s main business is marine transportation. 
 2.  GOING CONCERN BASIS

   The  Group  and  the  Company have operating losses for consecutive years, as at December 
31, 2019, they had the exceeding of total current liabilities over total current assets in the amount of Baht 
756.03 million and Baht 499.94 million respectively  and  also  had total deficit amount of Baht 280.98 million 
and Baht 332.01 million respectively. The ability to continue their operations as a going concern of the Group 
and the Company depends upon the achievement of providing source  of  fund  and ability of the management 
in business operations of the Group and the Company in the future. These factors  may  substantially  doubt  
about  the  ability  to  continue their operations as a going concern of the Group and the Company.  However,  
the  management  still supported the necessary financial to the Company to enable the Company to continue  
its  operation in the current and future for a period at least 1 year. Therefore, these financial statements have been
prepared by operating as a going concern basis.
 3.  PREPARATION BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS        

 3.1  Financial statements preparation basis         
  These financial statements have been prepared  in conformity with Thai Financial Reporting  Standards (TFRS);
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (FAP) and the regulation of The Stock Exchange
of Thailand (SET) dated January 22, 2001, regarding the preparation  and submission of  financial statements and reports
for the financial performance of the listed companies B.E. 2544. The format of  presentation of  the  financial statements
is not significantly different from the Notification of the Department of Business Development  regarding the condensed
from should be included in the financial statements (No. 2) B.E. 2559 dated October 11, 2016.      
  The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except as transaction disclosed 
in related accounting  policy.  
 3.2  New financial reporting standards
  During the year,  the Company  and  subsidiary  has  adopted  a  number  of  revised  and  new financial  
reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for the financial statements  for  the  period 
beginning on or after January 1, 2019.  These financial reporting standards were aimed at alignment with the  corresponding 
International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towardtreatment and providing 
accounting guidance for users of the  standards. The adoption of these financial reporting standards does not have  
any  significant impact  on the Company’s and subsidiary  financial statements. However,  the new standard involves 
changes to key principles, which are summarised below:        
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 Thai Accounting Standards          

  TAS 11 (Revised 2017) Construction contracts  
  TAS 18 (Revised 2017) Revenue  

 Thai Standing Interpretations Committee         

  TSIC 31 (Revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 
        Thai Financial Reporting Standards Interpretations       

  TFRIC 13 (Revised 2017) Customer Loyalty Programmes     
  TFRIC 15 (Revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate   
  TFRIC 18 (Revised 2017) Transfers of Assets from Customers    
  

Contents

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations. 

    Entities  are  to  apply  this  standard  to  all  contracts with customers unless  those contracts fall within 
the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with 
customers, with  revenue being  recognized  at an amount  that reflects  the consideration  to which an entity expects to 
be entitled in exchange for transferring  goods or services to a customer. The standard requires entities to  exercise  judge-
ment, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model. 
    The adoption of this standard will have no significant impact on the Company and subsidiary's financial 
statements. 
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  Thai Financial Reporting Standards

  TFRS 7   Financial Instruments: Disclosures    
  TFRS 9   Financial Instruments    

 Thai Accounting Standards        

  TAS 32   Financial Instruments: Presentation    
 Thai Financial Reporting Interpretations Committee

  TFRIC 16  Hedges of a Net Investments in a Foreign Operation 
  TFRIC 19  Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

   These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their  measurement  at fair  value or amortized cost taking  into  account  the  type  of instrument, the 
characteristics  of the  contractual cash flows and the Company’s  business model, calculation  of impairment using the 
expected credit loss method,  and hedge  accounting.  These  include stipulations regarding the presentation and disclosure 

of financial instruments. When the TFRSs  related to financial instruments are effective, some accounting standards, 
interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.      
   The  management  of  the  Company  and  subsidiary  is  currently evaluating  the  impact of these 
standards to the financial statements.           
     

 3.3  Revised financial reporting standards that will become effective in the future
    The Federation of Accounting Professions issued a number of new financial reporting standards 
and interpretations, which are effective for the financial statement for the period beginning on or after January 1, 
2020. These new standards involve changes to key principles, which are summarized below.
Financial reporting standards related to Financial Instruments  

Contents

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2562

224



 Thai Accounting Standards:

  TAS 17 (Revised 2018) Leases

 Thai Financial Reporting Interpretations Committee

  TFRIC 4 (Revised 2018) Determining Whether an Arrangement Contains a Lease

   At  present,  the  Management  of  the  Company  and  subsidiary  is  being assessed the impacts 
of those financial reporting standards which will be effective in the future on the financial statements.  

             

       

 Thai Standing Interpretations Committee

  TSIC 15 (Revised 2018) Operating Leases - Incentives      
  TSIC 27 (Revised 2018) Evaluating The Substance of Transactions Involving the Legal  
      Form of a Lease       

Contents

Thai Financial  Reporting Standards No. 16 : Leases

    TFRS 16 Leases set out the principals of the recognition, measurement, presentation and disclosure 
of leases, and requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, 
unless the underlying asset is low value.  Accounting by lessors is substantially unchanged from TAS 17.  Lessors will 
continue to classify leases  as  either operating  or  finance  leases using  similar principles  to those  used under  TAS 17.  
TFRS  16  supersedes  the following accounting standards together with related interpretations.    
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  3.4 The consolidated financial statements have been prepared by including the financial statements of 
Jutha Maritime Public Company Limited and subsidiaries which has shareholding in subsidiaries as follows :

       Percentage of Holding        Type of business       Relationship 
Thaiden Maritime Company Limited           51           Marine            Shareholders' 
               transportation 

  Subsidiaries are entities controlled by the Company. The Company  controls an entity when it is exposed to, or has rights
to, variable  returns  from  its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the
entity.  The  financial  statements  of  subsidiaries are included  in the consolidated financial statements from the date on which
control commences until the date on which control ceases. 

Loss of control

  When the company loses control over a subsidiary, it derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary, 
and any related non-controlling interests  and other components of equity.  Any resulting gain or loss is recognized 

in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when contril is lost. 

 3.5  Transaction with related parties           

  Inter-company transactions have been eliminated in the consolidated financial statements.

 3.6  Thes e consolidated financial  statements have been presented the consolidated financial position and results of 
operations of Jutha Maritime Public Company Limited  and  subsidiaries. The usefulness of transaction ofconsolidated 

financial  statements  for other purposes  may be limited due to the difference of those consolidated companies.

 4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY 

 4.1  Revenues and expenses recognition

  Revenues from service  consist  of  charter hire derived from time charter service rendering and freight income 
derviced from voyage charter service rendering. 
  The Company recognized the charter contract income for a periods of time and related expense on an accrual  
basis and recognized freight income when the service are rendered.       
  Other income and expenses are recognized on accrual basis.       
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 4.2  Cash and cash equivalents           

   Cash and cash equivalents included cash on hand and savings deposit, current account and fixed deposit 
at banks which the maturity is less than three-months without obligations.       

 4.3  Trade and other current  receivables         

  Trade and other current receivables are stated at the rights to receive amount/invoice amount less allowance
for doubtful account.            
  The  Company  and  subsidiaries  provide  the  allowance  for  doubtful  accounts  equal  to  the  estimated   
collection  loss  that  will  be  incurred  in the collection  from receivable.  The estimated loss is based on historical 
collection  experiences, and  a review of  the current  financial position of each  receivable. Bad debt incurred 
will be recognized as part of selling and administrative expenses in statements of comprehensive income.

 4.4  Supplies

  Supplies  comprise  fuel  and  lubricant,  materials  and  supplies   of vessels  are stated  at lower of 
cost on a first-in (FIFO) basis or net realizable value.         

 4.5  Investment in subsidiary            

  Investment in subsidiary in the separate financial statements are stated at cost less provision for impairment 
(if any).               

 4.6  Investment in associate           

  Investment in associate is reported by using the equity method in the consolidated financial statements 
and using the cost method in the separate financial statements.        

 4.7  Vessels and equipment            

  Vessels and equipment are stated at cost less accumulated depreciation.  Depreciation is calculated by 
the straight-line method over their estimated useful lives of assets. Depreciation for vessels and vehicle is calculated 

netof residual value. Useful lives of vessels and equipment are as follows:-      
     Vessels      15-30 years  
   Dry-dock and special survey expenses   2-3 years  
   Vessel equipment      5 years  
   Equipment and office equipment   5 years  
   Vehicles     5-10 years 
   Where the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written 
down immediately to its recoverable amount. Estimated recoverable amount is the higher of the anticipated 
discounted cash flows from  the continuing  use of  the asset and  the amount  obtainable from  the sale of  
the asset less any costs of disposal.            
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  Major repair and maintenance costs  are an expenditure  incurred during inspections  and major repairs of
the vessels.  Major repair and maintenance costs  are recognized in the carrying amount  of other assets  and are
amortized over the period until the next scheduled dry-docking, up to a  maximum of 2-3 years. When significant
specific dry-docking  costs are  incurred prior to  the expiry of  the amortization periods,  the remaining costs of
the previous dry-docking are written off  immediately.         
  Interest costs on borrowings to finance the construction vessels and equipment  are capitalized as part of
cost of the asset,  during the period  of time required to complete  and prepare the property  for its intended use. 
The borrowing costs include interest on long-term borrowing net of amortization of related deferred financial cost.
  Gains and  losses on disposals are determined by comparing  proceeds with the  carrying amount  and are  
included in operating profit.            

 4.8  Deferred financial fees           

   Financial expenses related to borrowings that are typically incurred on or before signing facility agreements
and  before  actual  draw  down  of  the  borrowings are recorded as deferred financial fees and amortized using the
effective interest rate method over the term of the loans.         

 4.9   Impairment of assets  Supplies

  Assets are considered as being impaired whenever events or changes indicated that the carrying amount 
of such assets exceeds their net recoverable value  (net selling price of the assets under current operation or 
its utilization  value whichever is higher).  This impairment loss is estimated for each item or each generating 
cash flows  unit  of assets,  whenever  is  practical.  In the event  that the  carrying amount  of an  asset  exceeds  
its net recoverable value, the Company and subsidiaries will recognize an impairment loss in the statements of 
omprehensive income. The Company will reverse the impairment loss whenever  there  is  an indication  the
underlying  asset are  no longer impaired or the impairment is declinings.      

 4.10  Provident Fund   

  The  Company has established provident fund under  the  defined  contribution plan. The  fund’s assets 
are separated entitles which are administered by the external fund  manager. The Company and employees 
made contribution into such provident fund. The Company’s contribution payments to the provident fund 
were recorded as expenses in the statements of comprehensive income in the period in which they are incurred. 
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 4.11 Translation of foreign currency financial statements       

  The main change of this accounting standard is toprovide guidance of reporting currency in form of the 
currency of the primary economic environment in which the entity operates. Therefore, the entity is required 
to determine its functional currency and translate currency  used  for foreign operations and report the effects 
of such translation.            
  The Group operates in a USD environment, with purchases and sales predominantly quoted and settled 
in USD. Accordingly, the management determines that USD is the functional currency of Group’s vessel operat-
ing entities whilst Thai Baht is the presentation currency of the Group.       
  This accounting standard  requires all transactions  to be initially recorded  in the functional currency,  
USD. All transactions  that are not denominated in USD are foreign currency transactions; exchange differences 
arising on  translation  generally  are   recognized  in  profit  or  loss.  Exchange  differences  arising  from  translation 
of  functional currency  to presentation currency  are recognized  in other comprehensive income,  other  com-
ponents of shareholders' equity.  In  general,  when  the  Thai  Baht  presentation  currency  appreciates  against  
the USD functional  currency,  the  carrying  amount of  assets,  liabilities  and the  exchange differences  on 
translation  of  financial statements  in equity  is likely to reduce. Conversely,  when the  Thai Baht depreciates 
against the USD, the carrying  amount  of assets,  liabilities  and  the exchange differences  on translation of  
financial statements in equity is likely to increase.
 4.12  Transaction in foreign currencies

  Foreign  currency  transactions  are  translated  into Thai Baht using the exchange rates ruling on the 
transactions dates.  Foreign  currency  denominated  in  the  statements  of financial position items are translat-
ed into Thai Baht at the exchange rates ruling on that date.         
  The  Company  has  a  policy  to  hedge  the  exposure relating to trade accounts payables which are 
denominated in foreign currencies by entering  into forward contract with bank. The differences between the 
forward rate and the spot rate at the date of the forward contract is recognised as exchange gain or losses.
  Gain or loss on exchange rate is taken into income or expenses as incurred.
 4.13  Finance leases  

  A finance lease is a lease that transfers substantial risks and rewards of ownership of an asset to the 
company and its subsidiaries. Properties and equipment on finance leases shall be allocated as assets with the 
minimum value of the financial lease which shall be calculated from fair market value or the present value of  
the asset and deducted by accumulated depreciation and impairment losses. The rental payable by  the lessee 
shall be divided into finance lease expense and the repayment of the capital lease. In order to fix the interest 
rate for accrued liability in each installment, finance lease expense would be directly recorded in the statement 
of comprehensive income. The value of the asset on financial lease shall be depreciated over the minimum 
term which could be the life of the asset or the lease term.        
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 4.14  Operating leases

   Expenses under operating lease shall be recorded in the statement of comprehensive income using 
straight-line method over the lease term. The potential rental payable is recognized in the statement of 
comprehensive income in the accounting period that it is incurred.

 4.15  Financial Instruments

  Financial assets presented in statements of financial position comprise cash and cash equivalent,  trade 
and other current receivables, related parties receivable, fixed deposits with obligations,  accrued income, bank 
overdrafts and short-term borrowings from financial institution, trade and other current payables, related parties 
payable, long-term borrowings and finance leases liabilities. The accounting policies for the recognition and
measurement of  each transaction have  been  separately disclosed in the related items.

 4.16  Income tax expenses and deferred tax

  Income tax expenses for the accounting period comprises current tax and deferred tax. 
  4.16.1  Current tax            
       The Company and subsidiaries recorded income tax to be paid in each year as expenses in the that         
             period  and calculated  income tax in conditions as prescribed by the Revenue Code.     
  4.16.2  Deferred tax            
       Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 
             when they adjust, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.   
        Deferred  tax  liabilities  are  recognized  for  all  taxable  temporary  differences.  Deferred  tax  assets    
             are recognized for all deductible temporary differences  and carry forward  of unused tax losses,  to              
                 the extent  that it is probable that taxable profit will be available against which  the deductible temporary  

              differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized. 
        The carrying amount of  deferred tax  assets  is reviewed  at each reporting date and reduced to the
      extent that tax asset it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all 
     or part of the deferred to be utilized.
         Deferred tax  is  recognized  directly to  shareholders’ equity,  except  to  the  extent that  it relates to 
     items recognized in other comprehensive income or directly in equity. 

  4.17  Basic earnings per share            

  Earnings per share as presented in the statements of comprehensive income is the basic earnings per 
share which is determined by dividing the profit for the year by the weighted average number of common 
shares issued and paid-up during the period.          
  Diluted earning per share for the year was not preseuted since the Company has not potential ordinary 
shares.               
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 4.18  Accounting  estimates 

  The  preparation  of  financial  statements  in conformity with Thai Financial Reporting Standards require 
the management to make severalestimates for certain accounting transactions, affecting amounts reported in 
the financial statements and notes related thereto. Subsequent actual results may differ from estimates,  result  
accounting adjustment in the next period. Significant accounting estimates are allowance for doubtful accounts 
allowance for devaluation of goods, depreciation and allowance for devaluation of assets.  Other estimates are 
further described in the corresponding disclosures. 
 4.19  Provisions

  The Company  and subsidiaries  recognize  a provision when  an  entity  has  a present  legal or  constructive 

obligation as a result of a past event. It is probable that an outflow of economic benefits resources will be 
required to settle  the obligation and  reliable estimate can be made of the amount of  the obligation.  If some 
or all the expenditure is required to settle a provision, is expected to be reimbursed  when  it  is virtually certain 
that reimbursement will be received  if the Company settles the obligation. The amount revognized should not 
exceed the amount of the provision.         
 4.20  Non-current provision for employee benefit
  The Company  provide  for  post  employment  benefits,  payable  to  employees  under  the Thai 
Labor Law. The present value of  employee benefit liabilities recognized in the statements of  financial position 
is estimated on an actuarial basis using Projected  Unit Credit Method. The calculation was made by utilizing 
various assumptions about future events. The Company is responsible for the selection of  appropriate  assumptions.  
The assumptions used in determining the net period cost for employee benefits  include the discount rate, the 
rate of salary increment, and employee turnover. Any changes in these assumptions will impact the net periodic 

cost  recorded for employee benefits. On an annual basis,  the  Company determine  the appropriate discount 
rate, which represents the interest rate that should  be used to determine the present value of future cash 
flows currently expected to be required to settle the employee benefits. In determining the appropriate 
discount rate,   the  Company  consider  the  market yield  based  on Thai government  bonds with currency  
and term similar to  the estimated term of benefit obligation. Liabilities obligation incurred before 2011 are 
recognized as expenses immediately.           
  Actuarial  gains   and  losses   for  post-employment   benefits  plan  will  be  immediately  realized  in  
other comprehensive income. 
  Post-employment  benefits liabilities consist of  present value of benefit obligations plan less previousely 

unrealized cost of services.            
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 4.21  Transactions with related person and parties

  Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are  controlled 

by, or are under common control with,the company         

  Associates  and individuals  owning,  directly or indirectly,  an  interest  in the voting  power of  the company
 that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers
of  the  company  and  close  members  of  the  family  of  these  individuals and  companies  associated  with  these
individuals also constitute related parties.
 4.22  Significant accounting judgements and estimates
  The  preparation of financial statements in conformity with the Financial Reporting Standards at times 
requires management  to make subjective judgements  and estimates regarding matters that are inherently 
uncertain. These judgements  and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could 
differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:     
Leases               

  In determining  whether  a lease  is to be classified as an operating lease or finance lease,  the management 
is required to use  judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset 
has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement. 
Allowance for doubtful accounts            

  In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement and 
estimates based upon, among other things,  past collection history, aging profile of outstanding debts and  the  
prevailing economic condition.             
Vessels and equipment             

  In determining depreciation of vessels and equipment and intangible assets, the management is 
required to make estimates of the useful  lives and residual values of  the Company’s vessels and equipment 
and intangible assets and  to  review  estimate  useful  lives  and  residual  values  when there are any changes. 
In addition, the management is  required  to  review  vessels  and equipment for impairment on a periodical 
basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the 
carrying amount. This  requires  judgements  regarding forecast of future revenues and expenses relating to the 
assets subject to the review.            
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Post-employment benefits under defined benefit plans        

   This madee obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination based  on various assumptions,  including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and

staff turnover rate.
 4.23  Measurement of fair values 

  A number of the Company and subsidiaries' accounting policies and disclosures require the measurement of
fair values, for both financial and non-financial assets and liabilities.         
  The Company and subsidiaries have an established control framework with respect to the measurement of
fair values. This includes  a valuation term  that has  overall responsibility  for  overseeing  all significant  fair value
measurements,  including level 3 fair values, and reports directly to CFO.        
  The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third 
party information,  such as broker quotes  or pricing services,  is used to measure fair values, then the valuation term
 assesses the evidence  obtained  from  the third  parties  to  support  the  conclusion  that such  valuations  meet  the
requirements of TFRS, including  the level in the fair value hierarchy in which such valuation should be classified.
Significant valuation issues are reported to the Company and subsidiaries Audit Committee.      
  When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company and subsidiaries use market observable
date as fair as possible.  Fair values are categorized  into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs
used in the valuation techniques as follows :            
  •   Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.    
  •   Level 2 : inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liabilities,   
      either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).       
  �   Level 3 : inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).  
  If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability  might be categorized in different levels of   
the fair value hierarchy,  then the fair  value measurement  is categorized  in its entirely  in the same level  of the fair
value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.      
  The Company and subsidiaries recognized transfers between levels of the fair value hierarchy  at the end of
the reporting period during which the change has occurred.         
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 5. TRANSACTIONS WITH RELATED PERSON AND PARTIES       

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

  The relationship and pricing policies among the Company, subsidiaries, associate and related persons and parties 
are as follows:       

  Subsidiaries:      

  Thaiden Maritime Co., Ltd.    
 Associate:      

   J. Shipping Service Co., Ltd.    
 Related parties     

  TMN Co., Ltd.    
  Mano Co., Ltd.    
  Nordana Line A/S     
 

 Related persons:    

  Rear Admiral Chano Phenjati    
  Mr. Chanet  Phenjati    
  Mr. Chanit Phenjati    
  Mr. Sarun Phenjati    
  Mrs. Pariyanat  Phenjati (Yung)    
  

  Income from management    
  Cost of services    
  Utilities expenses    
  Loans     

 51% Shareholding 

 33.33% Shareholding and Directorship 

 3.04% Shareholding at November 15, 2019 already paid
 Directorship 

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

 Director and Shareholder 
 Director and Shareholder 
 Director and Shareholder 
 Director and Shareholder 

 Shareholder 
 Pricing policy 

  At agreed price in contract. 
   At the prices applicable to other counter-party. 
   At agreed price in contract. 
  Interest rate at 2.25% - 3.00% per annum 

Relationship

3.4 The consolidated financial statements have been prepared by including the financial statements of 

       Percentage of Holding        Type of business       Relationship 
Thaiden Maritime Company Limited           51           Marine            Shareholders' 

  Subsidiaries are entities controlled by the Company. The Company  controls an entity when it is exposed to, or has rights
to, variable  returns  from  its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the
entity.  The  financial  statements  of  subsidiaries are included  in the consolidated financial statements from the date on which
control commences until the date on which control ceases. 

  When the company loses control over a subsidiary, it derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary,
and any related non-controlling interests  and other components of equity.  Any resulting gain or loss is recognized
in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when contril is lost. 

  Inter-company transactions have been eliminated in the consolidated financial statements.

 3.6  Thes e consolidated financial  statements have been presented the consolidated financial position and results of 

financial  statements  for other purposes  may be limited due to the difference of those consolidated companies.

  Revenues from service  consist  of  charter hire derived from time charter service rendering and freight income 
derviced from voyage charter service rendering. 
  The Company recognized the charter contract income for a periods of time and related expense on an accrual  
basis and recognized freight income when the service are rendered.       
  Other income and expenses are recognized on accrual basis.       
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Receivables    

 Subsidiary   
Other current receivables    

 Subsidiary   
Short-term loans    

  Subsidiary   
Deposit    

  Related parties   
Trade accounts payable    

  Associate   
Other current payables    

  Related parties   
  Subsidiary   
Accrued interest expenses    

 Associate   
  Related parties   
  Related persons   
   Total  

Advance received    

  Related parties   

  5.2  Balances of transactions among the company with subsidiary, associate, related person and parties 

   Balances of transactions among the Company with subsidiary, associate, related persons and 
parties as at December 31, 2019 and 2018, are as follows:        
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)
2019 2018 2019 2018

 

-   

 -   

 -   

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 

 

-   

  2,599,396.02 

 17,950.37 

 728,920.78 

 9,930,742.26 

 19,100,165.38 
 4,650,753.94 

 977,992.52 
 -   

 32,352,681.62 
 33,330,674.14 

 2,417,711.53 

 

-   

 -   

 -   

 728,341.24 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 

 

-   

 4,829,641.65 

 2,510,108.85 

 728,338.36 

 10,001,349.29 

 16,516,830.08 
 3,450,812.33 

 858,790.77 
 2,636,762.04 

 29,252,204.82 
 32,747,757.63 

 14,086,678.19 
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Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Short-term borrowings    

Associate (interest at the rates of 2.25% per annum)  
 Beginning balance of the year 
 Add Increase during the year
 Less Decrease during the year  
 Unrealized exchange rate difference  
 Exchange difference on translating    
    financial statement   
  Ending balance of the year 
Related persons (interest at the rate of 3% per annum)  
 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year  
 Less Decrease during the year Repayments  
 Exchange rate difference   
 Exchange difference on translating financial statements  
 Ending balance of the year
 Related parties (non-interest bearing)  
 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year   
 Exchange rate difference    
 Exchange difference on translating    
  of financial statements   
 Ending balance of the year    
   Total  

 Long-term borrowings    

 Beginning balance of the year   
 Add Increase during the year  
 Exchange difference on translating    
  financial statements  
 Ending balance of the year   

2019 2018 2019 2018

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 

 (1,300,000.00)

 773,065.99 
 (820,330.45)

 16,900,627.38 

101,911,801.32 
 23,937,000.00 

 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 

 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   
 6,972,000.00 

 4,199.00 
 

(40,772.00)
 6,935,427.00 

 134,756,860.39 

 11,357,430.00 
 -   

 

(803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,852.76 
 -   
 -   

 72,187.65 
 (72,148.57)
 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 
 (16,126,000.00)
 598,463.57 
 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   
 -   

 

-   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 

(80,885.00)
 11,357,430.00 

 

 10,247,891.84 
 8,000,000.00 
 (1,300,000.00)

 773,065.99 
 (820,330.45)
 16,900,627.38 

101,911,801.32 
 23,937,000.00 
 (14,794,000.00)
 7,785,787.55 
 (7,919,782.86)
 110,920,806.01 

 -   
 -   

 -   
 -   

 127,821,433.39 

 11,357,430.00 
 -   

 

(803,530.00)
 10,553,900.00 

 

 10,247,852.76 
 -   
 -   

 72,187.65 
 (72,148.57)
 10,247,891.84 

96,061,183.17 
 22,006,000.00 
 (16,126,000.00)
 598,463.57 
 (627,845.42)
 101,911,801.32 

 -   
 -   

 

-   
 -   

 112,159,693.16 

 11,438,315.00 
 -   

 

(80,885.00)
 11,357,430.00 
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 Revenues from service

 Related parties    
 Revenues from management    

 Subsidiary    
  Related parties    
   Total   

 Dividend received   

 Associate 
 Related parties
   Total    

 Administrative expenses     

 Related parties    
 Finance costs     

  Associate    
  Related parties    
  Related persons    
   Total   

 Directors' remuneration and

management benefit expenses    

2019 2018 2019 2018

2019 2018 2019 2018

   5.3 Revenues and expenses 

  Revenues and expenses transactions with the Company and subsidiary, associate, related persons and 
parties for the years ended December 31, 2019 and 2018, are as follows:       

  Cash   
  Current accounts   
  Savings deposit   
   Total  

 

 6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Consolidated financial statements Separate financial statements  (Baht)

 88,954,360.40 

 -   
 9,615,038.12 
 9,615,038.12 

 -   
 415,052.43 
 415,052.43 

 4,089,866.04 

 285,140.12 
 -   

 3,360,007.52 
 3,645,147.64 

 

19,926,673.31 

 

 87,134,305.19 

 -   
 6,427,785.32 
 6,427,785.32 

 -   
 -   
-

 

4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 

20,804,800.00 

 

 -
 

 3,961,048.43
9,615,038.12

13,576,086.55

2,955,704.00
415,052.43

 3,370,756.43 

4,089,866.04

285,140.12
 - 

3,360,007.52
3,645,147.64

 

19,926,673.31

 

 -   

 4,094,488.03 
 6,427,785.32 

 10,522,273.35 

 3,095,211.10 
 -   

 3,043,016.55 

 4,143,190.46 

 230,587.28 
 572,152.10 

 3,250,754.43 
 4,053,493.81 

 

20,804,800.00 

 

 20,118.15 
 2,531.43 

 30,336,555.02 
 30,359,204.60 

 20,118.15 
 2,531.43 

 30,336,145.23 
 30,358,794.81 

 

20,102.33 
 16,986.50 

 30,265,888.55 
 30,302,977.38 

 20,102.33 
 16,986.50 

 30,262,360.28 
 30,299,449.11 
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   7.1 Trade accounts receivable consist of : 

   Outstanding balance of trade accounts receivable aged on the basis of payments due as follow :  

   7.2 Other current receivables consist of :

           

Trade accounts receivable    

    Total  

 7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES

Trade accounts receivable separated by age bands 

 Undue    
 Overdue    
 -  Less than 3 months    
 -  Over 3 months to 6 months    
  -  Over 6 months to 12 months    
  -  Over  12 months    
      Total   

Advance - related parties    

  Unexpired vessels expense    
 Advance to vessels worker     
 Others    
      Total   

 Total trade and other current receivables   

  As at December 31, 2018 and 2017, the Company has outstanding trade accounts receivable classified by age bands as follows :

2019 20192018 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2019 20192018 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2019 20192018 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 

 1,925,376.33 
 1,925,376.33 

 1,925,376.33 
 1,925,376.33 

 

2,737,120.52 
 2,737,120.52 

 2,737,120.52 
 2,737,120.52 

 

 368,273.22 

 150,770.00 
 -   

 1,092,463.14 
 313,869.97 

 1,925,376.33 

 

 368,273.22 

 150,770.00 
 -   

 1,092,463.14 
 313,869.97 

 1,925,376.33 

 

2,151,841.96 

 47,451.99 
 512,279.16 
 24,749.14 

 798.27 
 2,737,120.52 

 

2,151,841.96 

 47,451.99 
 512,279.16 
 24,749.14 

 798.27 
 2,737,120.52 

  -   
 304,675.11 
 532,479.54 

 1,270,728.16 
 2,107,882.81 

 4,033,259.14 

 2,599,396.02 
 195,816.76 
 532,479.54 
 272,078.94 

 3,599,771.26 

 5,525,147.59 

 -   
 413,347.18 
 388,319.94 

 1,175,996.97 
 1,977,664.09 

 4,714,784.61 

 4,829,641.65 
 126,406.90 
 388,319.94 
 181,242.84 

 5,525,611.33 

 8,262,731.85 
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                       Paid-up share capital     Holdings 
 Company’s name     Type of business          Million Baht)           (%)
 J. Shipping Service      Stevedoring, ship and
      Co., Ltd.            container repair and agents.         15              33.33

2019 2018 2019 2018

                       Paid-up share capital     Holdings 
 Company’s name     Type of business         (Million Baht)           (%)
Thaiden Maritime        Marine 
Company Limited         transportation                   225                  51 
 

  Total

2019 2018 2019 2018

 7. INVESTMENT IN ASSOCIATE

       In separate financial statements,  change in cost  of investment in associate held by subsidiary derived from exchange difference on translation of 
functional currency to present in financial statements.           
    

   In separate  financial statements,  the change  in cost  of investment  in subsidiary in  from the exchange difference on translation of functional  currency to 

presentation currency.              
              

             In the consdidated and separate financial statements, the change in cost of other long-term investment  derived from exchange difference
 on translation of functional currency to present in financial statements.          

 Investments in subsidiaries presented in separate financial statements are detailed as following:

 8. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

                       Paid-up share capital     Holdings 
 Company’s name     Type of business         (Million Baht)           (%)
   TMN Co., Ltd.         International              

                            Sea Freight      500            2018 = 
Mitsubishi Logistic  Agent Import-Export            3.04  
(Thailand) Co., Ltd.      Under Customes cermory                   7.5
Exchange difference on translating financial statements  

  Total

   

2019 2019 20182018

 9.  OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 

 21,225,156.05 
 

 5,892,076.82 

 

 23,592,522.60 
 

 6,340,675.02 

 -   
-   
-   

 -   
-   
-   

114,749,900.00 
 (3,989,068.50)

 110,760,831.50 

 114,749,900.00 
 4,443,800.01 

 119,193,700.01 

 

 -   

1,800,000.00 
 5,612.78 

 1,805,612.78 

 

 -   

1,800,000.00 
 5,612.78 

 1,805,612.78 

 

15,195,645.00 

1,800,000.00 
 (1,560,548.80)
 15,435,096.20 

 

15,195,645.00 

1,800,000.00 
 (1,560,548.80)
 15,435,096.20 
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Assets - cost :-    
 As at January 1, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off 
 Write off repair expense
 Exchange difference on translation
  of financial statements
 As at December 31, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off   
 Exchange difference on translation
  of financial statements  
 As at December 31, 2019  
Less Accumulated depreciation :- 
 As at January 1, 2018  
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/   
 write-off
 Write off repair expense
 Exchange difference on translation
  of financial statements   
 As at December 31, 2018   
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/   
 write-off   
 Exchange difference on translation
  of financial statements 
 As at December 31, 2019  
Less Allowance for devaluation of assets :-    
 As at Jauary 1, 2018  
 Loss on devaluation of assets   
 Translation adjustment   
 As at December 31, 2018   
 Loss on devaluation of assets   
 Translation adjustment   
 As at December 31, 2019   
Net book value    
  As at December 31, 2019   
  As at December 31, 2018

Depreciation for the year ended December 31, 2019  
Depreciation for the year ended December 31, 2018  
     
   

 10. VESSELS AND EQUIPMENT

Consolidated financial statements  (Baht)
 Major repair 

and
maintenance 

costs 

 Vessels  Vehicle  Total 
 Equipment 
and office 
equipment 

 Vessel 
equipment 

 Before translation      after translation 

 

24,838,774.57 
 1,665,467.58 
 (490,640.94)

 -   
 

(192,756.36)
 25,820,844.85 
 1,658,713.76 

 (6,239,988.87)

 (1,260,792.49)
 19,978,777.25 

 (13,693,543.51)
 (1,879,432.20)

 482,435.23 
 -   

 
185,191.15 

 (14,905,349.33)
 (1,831,093.28)

 4,786,038.79 
 

706,622.36 
 (11,243,781.46)

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

 8,734,995.79 
 10,915,495.52 

 5,353,899.42 
 364,779.03 

 (241,181.02)
 -   

 (20,484.98)
 5,457,012.45 

 66,722.52 
 (21,355.33)

 (389,030.17)
 5,113,349.47 

 (5,193,643.40)
 (101,881.66)

 241,114.02 
 -   

 
17,546.59 

 (5,036,864.45)
 (131,714.64)

 21,354.33 
 

367,833.25 
 (4,779,391.51)

 -   
-   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 333,957.96 
 420,148.00 

 2,751,664,105.70 
 -   
 -   
 -   

 
(19,458,141.44)

 2,732,205,964.26 
 77,181,564.48 

 (517,554,626.43)
 

(111,802,106.79)
 2,180,030,795.52 

 (1,065,225,862.01)
 (104,242,952.27)

 -   
 -   

 
13,293,074.07 

 (1,156,175,740.21)
 (103,028,089.93)

 347,094,095.38 
 

33,979,631.76 
 (878,130,103.00)

 (29,074,929.36)
 -   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-   
 2,042,484.23 

 (26,826,844.43)

 1,275,073,848.09 
 1,547,160,895.39 

 

15,759,899.30 
 -   

 (1,476,000.00)
 -   

 
42,588.75 

 14,326,488.05 
 -   

 (3,026,000.00)
 

(684,324.86)
 10,616,163.19 

 (11,345,655.50)
 (608,507.00)

 1,475,998.00 
 -   

 (119,308.38)
 (10,597,472.88)

 (583,504.26)

 2,424,499.36 
 

489,547.00 
 (8,266,930.78)

 -   
-   
 -
-   
 -   
-
 -   

 2,349,232.41 
 3,729,015.17 

 319,360,686.49 
 41,753,084.99 

 -   
 (318,820,445.74)

 
624,706.40 

 42,918,032.14 
 35,393,699.86 

 (12,122,706.59)

 (3,794,961.74)
 62,394,063.67 

 (312,716,575.86)
 (19,304,464.87)

 -   
 318,820,445.74 

 
996,729.16 

 (12,203,865.83)
 (25,638,929.53)

 -   
 

1,841,606.99 
 (36,001,188.37)

-   
-   
-   
-   
-   
 -   
 -   

26,392,875.30 
 30,714,166.31

 131,213,331.64 
 126,137,238.00 

 

 

3,116,977,365.48 
 43,783,331.60 
 (2,207,821.96)

 (318,820,445.74)
 

(19,004,087.63)
 2,820,728,341.75 

 114,300,700.62 
 (538,964,677.22)

 
(117,931,216.05)

 2,278,133,149.10 

 (1,408,175,280.28)
 (126,137,238.00)

 2,199,547.25 
 318,820,445.74 

 
14,373,232.59 

 (1,198,919,292.70)
 (131,213,331.64)

 354,325,987.86 
 

37,385,241.36 
 (938,421,395.12)

 (29,074,929.36)
 -   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-   
 2,042,484.23 

 (26,826,844.43)

 1,312,884,909.55 
 1,592,939,720.39 

 121,835,468.97 
 142,069,334.58 
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Assets - cost :    
 As at January 1, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off
 Write off repair expense
 Exchange difference on translation
  of financial statements   
 As at December 31, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off   
 Exchange difference on translation
  of financial statements  
 As at December 31, 2019   
 Less Accumulated depreciation :-    
 As at January 1, 2018   
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/write-off   
 Write off repair expense
 Exchange difference on translation
  of financial statements 
 As at December 31, 2018   
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/write-off   
 Exchange difference on translation
  of financial statements 
 As at December 31, 2019  
Less Allowance for devaluation of assets  :- 
 As at Jauary 1, 2018   
 Loss on devaluation of assets   
 Exchange difference on translation
  of financial statements
 As at December 31, 2019
 Loss on devaluation of assets
 Exchange difference on translation
  of financial statements
 As at December 31, 2019   
Net book value    

   As at December 31, 2018   
   As at December 31, 2017   
   
Depreciation for the year ended December 31, 2018 
Depreciation for the year ended December 31, 2017  
 

Separate financial statements (Baht)

 Before translation      after translation 

 Major repair 
and

maintenance 
costs 

 Vessels  Vehicle  Total 
 Equipment 
and office 
equipment 

 Vessel 
equipment 

 

23,057,344.92 
 1,477,984.64 
 (490,640.94)

 -   

 (175,454.89)
 23,869,233.73 
 1,290,357.87 

 (6,255,334.87)
 (1,101,507.91)
 17,802,748.82 

 (13,353,088.93)
 (1,788,544.61)

 482,435.23 

 183,170.22 
 (14,476,028.09)
 (1,642,115.87)

4,786,038.79 
 

692,059.41 
 (10,640,045.76)

 -   
-   
 

-   
 -   
-

 -   

 7,162,703.06 
 9,393,205.64 

 5,319,349.50 
 364,779.03 

 (241,181.02)
 -   

 

(20,240.66)
 5,422,706.85 

 66,722.52 
 (21,355.33)

 (386,603.07)
 5,081,470.97 

 (5,160,636.02)
 (101,462.66)

 241,114.02 

 

17,279.04 
 (5,003,705.62)

 (131,295.64)
21,354.33 

 

365,425.91 
 (4,748,221.02)

 -   
 -   

 -   
 -   
-

 -   

 333,249.95 
 419,001.23 

 1,950,475,177.23 
 -   
 -   
 -   

 

(13,792,607.10)
 1,936,682,570.13 

 77,181,564.48 
 

(517,554,626.43)
 (55,537,979.90)

 1,440,771,528.28 

 (927,913,819.04)
 (79,700,068.31)

 -   

 13,309,307.19 
 (994,304,580.16)
 (78,485,205.97)
347,094,095.38 

 

21,708,349.67 
 (703,987,341.08)

 (29,074,929.36)
-   

 205,600.70 
 (28,869,328.66)

-

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 709,957,342.77 
 913,508,661.31 

 

15,759,899.30 
 -   

 (1,476,000.00)
 -   

 

42,588.75 
 14,326,488.05 

 -   
 (3,026,000.00)

 (684,324.86)
 10,616,163.19 

 (11,345,655.50)
 (608,507.00)

 1,475,998.00 

 (119,308.38)
 (10,597,472.88)

 (583,504.26)
 2,424,499.36 

 

489,547.00
 (8,266,930.78)

 -   
-   

 -   
 -   
-

 -   

 2,349,232.41 
 3,729,015.17 

 306,463,625.13 
 41,670,459.99 

 -   
 (306,014,584.76)

 

717,407.28 
 42,836,907.64 
 23,912,963.17 

 (12,122,706.59)
 (3,242,558.74)
 51,384,605.48 

 (302,209,346.16)
 (16,681,967.43)

 -   
 306,014,584.76 

 

672,863.00 
 (12,203,865.83)
 (22,149,187.87)

1,674,209.53 
 (32,678,844.17)

 -   
-   
 

-   
 -   
-

 -   

 18,705,761.31 
 30,633,041.81 

 102,991,309.61 
 98,880,550.01 

 2,301,075,396.08 
 43,513,223.66 
 (2,207,821.96)

 (306,014,584.76)

 (13,228,306.62)
 2,023,137,906.40 

 102,451,608.04 
 (538,980,023.22)
 (60,952,974.48)

 1,525,656,516.74 

 (1,259,982,545.65)
 (98,880,550.01)

 2,199,547.25 
 306,014,584.76 

 14,063,311.07 
 (1,036,585,652.58)

 (102,991,309.61)
354,325,987.86 

 

24,929,591.52 
 (760,321,382.81)

 (29,074,929.36)
-   

 

205,600.70 
 (28,869,328.66)

- 
  

 2,042,484.23 
 (26,826,844.43)

 738,508,289.50 
 957,682,925.16 

 93,617,706.82 
 91,810,056.66 
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

            

        Cost :-     

 As at January 1, 2018    
 Acquisition     
 Exchange difference on translation  
  of financial statements   
 As at December 31, 2018   
 Acquisition
 Adjustment     
 Exchange difference on translation  
  of financial statements   
 As at December 31, 2019   
         Accumulated amortization :-   

 As at January 1, 2018    
 Amortization for the year    
 Exchange difference on translation  
  of financial statements  
 As at December 31, 2018   
 Amortization for the year    
 Exchange difference on translation  
  of financial statements   
 As at December 31, 2019   
        Net book value     

 As at December 31, 2019    
 As at December 31, 2018  
Amortization in the statements of comprehensive income  

   

As at December 31, 2019   
As at December 31, 2018   
 

 12. OTHER INTANGIBLE ASSETS

  As at December 31, 2019 , The Group and  the Company  have mortgaged vessels with carrying value amount of  Baht
1,275.06  million  and  Baht  709.96  million  respectively  (December 31, 2018 :  Baht 1,547.16 million and Baht 913.51 million
respectively) as guarantee against credit line obtained from financial institution (in note 11).     
  As at December 31, 2019 , The Group and  the Company  and  the Company  has equipment at cost of Baht 
15.59 millionand  Baht  15.40  million  respectively  which  were  fully  depreciated but are still in use. (December 
31, 2018 The Group and the Company amount of Baht 20.41 million )       

Consolidated financial statements(Baht)
 Computer 
 software 

Software
development

 Total 

 1,814,480.17 
 -   

 

(12,830.93)
 1,801,649.24 

 159,056.55 
 -   

 

(134,169.46)
 1,826,536.33 

 (1,743,174.04)
 (57,726.89)

 

9,420.81 
 (1,791,480.12)

 (22,064.79)
 

128,372.34 
 (1,685,172.57)

 141,363.76 
 10,169.12 

 -   
 871,058.42 

 

4,451.79 
 875,510.21 
 158,574.00 

 (871,058.42)
 

(3,513.84)
 159,511.95 

 -   
 -   
 

-   
 -   
 -   
 

-   
 -   

 159,511.95 
 875,510.21 

 

กอนแปลงคา
  22,064.79 
 57,726.89 

  1,814,480.17 
 871,058.42 

 (8,379.14)
 2,677,159.45 

 317,630.55 
 (871,058.42)

 

(137,683.30)
 1,986,048.28 

 (1,743,174.04)
 (57,726.89)

 

9,420.81 
 (1,791,480.12)

 (22,064.79)
 

128,372.34 
 (1,685,172.57)

 300,875.71 
 885,679.33 

หลังแปลงคา
  21,184.30 
 60,366.70 
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 Cost :-     

 As at January 1, 2018   
 Acquisition     
 Exchange difference on translation  
  of financial statements  
 As at December 31, 2018    
 Acquisition
 Adjustment     
 Exchange difference on translation  
  of financial statements  
 As at December 31, 2019   
Accumulated amortization :-    

 As at January 1, 2018    
 Amortization for the year    
 Exchange difference on translation  
  of financial statements  
 As at December 31, 2018    
 Amortization for the year    
 Exchange difference on translation  
  of financial statements  
 As at December 31, 2019   
Net book value     

 As at December 31, 2019    
 As at December 31, 2018   
Amortization in the statements of comprehensive income  

   

As at December 31, 2019  
As at December 31, 2018  

Separate financial statements (Baht)
 Computer 
 software 

Software
development

 Total 

 1,148,280.02 
 -   

 (8,119.95)
 1,140,160.07 

 94,155.48 
 -   

 (87,442.84)
1,146,872.71 

 

(1,090,456.40)
 (45,351.28)

 

5,815.76 
 (1,129,991.92)

 (21,104.61)
 

81,573.65 
 (1,069,522.88)

 77,349.83 
 10,168.15 

  -   
 871,058.42 

4,451.79 
 875,510.21 

 -   
 (875,510.21)

 

-   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 875,510.21 

กอนแปลงคา
  21,104.61 
 45,351.28 

  1,148,280.02 
 871,058.42 

 

(3,668.16)
 2,015,670.28 

 94,155.48 
 (875,510.21)

 (87,442.84)
 1,146,872.71 

 (1,090,456.40)
 (45,351.28)

 

5,815.76 
 (1,129,991.92)

 (21,104.61)
 

81,573.65 
 (1,069,522.88)

 77,349.83 
 885,678.36 

หลังแปลงคา
 20,187.91 
 47,039.25 
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  Overdue within  48 months 

 Bank overdrafts

   Short-term borrowings    4.4  

  Total   

2019 2018 2019 2018

 5.5-8.125 
-

 1.9-8.125 

 Interest rate of 
(% per annum)

2019 20182019 2018 2019 2018

  

 Trade accounts payable     
 Accrued interest expenses    
 Accrued expenses     
 Advance received for vessels management   
  Expenses paid for other    
 Advance received for vessels management   
 Unearned revenue      
 Others      
    Total    

 

2019 2018 2019 2018

  Claim receivables are the amount to be claimed from the insurance companies for the accident on vessels and crews. 
The claims usually refund within 3-4 years.           

 The overdrafts facilities and  short-term borrowings facilities from financial institutions are secured over vessels (note 10).  
 As at December 31, 2018 and 2017, The Group and the Company has overdrafts and borrowing from financial institution in several 
local bank for the credit line of Baht 80 million in the consolidated financial statements and Baht 70 million in the separate financial 
statements.              

 13. CLAIM RECEIVABLES

 14. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

 15. TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 221,240,135.61  221,218,888.50  3,530,667.72  3,507,802.94 

 69,802,781.77 
 55,476,771.35 

 125,279,553.12 

  59,814,042.51 
 55,476,771.35 

 115,290,813.86 

 79,357,749.22 
- 

79,357,749.22 

  69,430,415.33
- 

 69,430,415.33 

  71,993,285.31 
 41,026,079.58 

 100,038,584.42 

 8,226,138.46 
 6,163,526.14 
 2,663,980.46 
 2,171,868.69 

 232,283,463.06 

 

40,546,022.18 
 36,499,156.68 
 71,368,168.77 

 64,776,526.02 
 18,319,605.01 
 8,069,945.30 
 1,213,081.58 

 240,792,505.54 

 40,525,200.12 
 36,304,345.28 
 69,561,554.06 

 64,776,526.02 
 18,319,605.01 
 5,392,836.80 
 1,202,181.37 

 236,082,248.66 

 

 72,002,080.33 
 41,140,872.54 

 101,828,439.32 

 8,226,138.46 
 6,163,526.14 
 3,907,832.96 
 2,192,693.34 

 235,461,583.09 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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  For the year ended December 31, 2018, movements of long-term borrowings from financial institution in the consolilated   
and separate financial statements are as follows :          

   As at December 31, 2019 and 2018, 3rd bank for the  subsidiary could not complied with stipulation of agreement 
signed with lender  financial   institutions.  As  at  December  31,  2019  and  2018,  such borrowings presented the outstanding 
amounts as current liabilities in the statements of financial position in full amount of Baht 210.41 million and Baht 258.95 
million respectively. However, the Company is still under the negotiation for relaxing the conditions and the Management 
expected that the subsidiary will negotiable.

   As  at  December  31,  2019,  4rd bank for the Company could not complied with stipulation of agreement signed with 
lender financial  institutions.   As  at  Decemberr  31, 2019,  such  borrowings  presented  the  outstanding  amounts  as  current  
liabilities in the statements of financial  position  in  full  amount  of  Baht  2.29  million.  However, the Company is still under 
the negotiation for relaxing the conditions and the Management expected that the Company will negotiable.    

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2019 2018 2019 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

Separate financial statements  (Baht)

 

 593,438,031.23 
10,115,651.57 

 -   
(8,014,478.77)
1,801,965.37 

(41,965,552.46)
 555,375,616.94 

 

935,378,728.13 
-   
-

(40,672,979.00)
147,179.27 

(6,121,717.17)
 888,731,211.23 

 

605,301,638.13 
-   
-

(7,825,779.00)
147,179.27 

(4,185,007.17)
 593,438,031.23 

2018 2019 2018

 67,021,658.43 
 2,286,555.51 

 486,067,403.00 
 -   
- 

555,375,616.94 

 47,495,085.20 
 258,949,404.00 
582,286,722.03 

 -   
-

888,731,211.23 

 11,151,309.20 
 -   

582,286,722.03 
 -   
-

593,438,031.23 

 

 Interest  rate of 1.375% - 7.25% per annum   
 Balance  as at January 1    

 Debt restructuring from short-term borrowing to  long-term borrowings  
 Repayments during the year    
 Payments for borrowing fees    
 Unrealized gain on exchange rate
 Exchange difference on translating financial statements  
 Balance  as at December 31   
  

   
  

 Current protion due within 1 year    
 Long-term borrowings classified as    
 current liabilities     
 Between 1 and 5 years     
 Current portion over 5 years    
 Total long-term borrowings from financial institutions  

The maturity of long-term borrowings from financial institution are as follows:

Consolidated financial statements (Baht)

 

 888,731,211.23 
10,115,651.57 

 10,795,000.00 
(41,641,837.85)

1,801,965.37 
(60,862,774.46)
 808,939,215.86 

2019  

110,170,645.35 
 212,701,167.51 
 486,067,403.00 

 -   
- 

808,939,215.86 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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  Office equipment    
  Less Accumulated depreciation 
  Net book value    

0 1

      

  Within 1 year      
  Over 1 year but not exceed 5 years    
     Total    

  Less  Future interest of financial lease   
  Present value of financial lease liabilities   
  Financial lease liabilities excluded future interest are as follows: 
  Financial lease liabilities      
  Less Current portion of financial lease liabilities   
  Financial lease liabilities      
  

    

 

 Details on the leased assets under financial lease are as follows :

 Minimum amount to be paid for financial lease are as follows:

 17. Financial lease liabilities

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2020 2019 2018

 Consolidated and  Separate

 financial statements (Baht)
Maturity in

year

2019 2018

 Consolidated and  Separate

 financial statements (Baht)

 280,800.00 
(86,400.00)
 194,400.00 

 280,800.00 
(16,084.59)
 264,715.41 

 69,789.62 
 119,895.33 
 189,684.95 

 -   
 189,684.95 

 189,684.95 
 (69,789.62)
 119,895.33 

 71,635.85 
 180,880.06 
 252,515.91 

 -   
 252,515.91 

 252,515.91 
(71,635.85)
 180,880.06 
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 For the years ended December 31      

 Non-current provision for employee at January 1,     
 Current service costs  and Interest      
 Adjustment unpaid for resigned employees    
 Previous service cost 

 Employee benefit paid during the year     
 Unrealized gain (loss) on exchange rate      
 Exchange difference on translating financial statements    
 Non-current provision for employee benefit as at December 31   

       

     

0 1

       

 Current service costs        
 Interest on obligation        
 Adjustment unpaid for resigned employees    
 Previous service cost        

 Exchange different on translation functional     
 currency to present in financial statements   
      Total      

 

  The Company adopted TAS 19 "Employee Benefits" which effective from January 1, 2011. The Group paid post-employment  
benefit and  pension based  on the requirement  of  Thai  Labor  Protection Act B.E. 2541 (1998) to provide  retirement  benefits
and other long-term benefit to employees based on their rights and length of service. 
  Changes in present value of non-current provision for employee benefit are as follows:     
        

    Non-current provisions for employee benefitr is recognized in profit or loss is recognized in the following 
line items.  
For the year ended December 31, 2019 and 2018

 18. NON-CURRENT PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2019 2018

2019 2018

 As at January 1, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off 
 Write off repair expense

Exchange difference on translation
of financial statements

 As at December 31, 2018   
 Acquisition    
 Disposals / write off   

Exchange difference on translation
of financial statements

 As at December 31, 2019  

 As at January 1, 2018  
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/   
 write-off
 Write off repair expense

Exchange difference on translation
of financial statements

 As at December 31, 2018   
 Depreciation for the year   
 Depreciation on disposals/   
 write-off   

Exchange difference on translation
of financial statements

 As at December 31, 2019  

 As at Jauary 1, 2018  
 Loss on devaluation of assets   
 Translation adjustment   
 As at December 31, 2018   
 Loss on devaluation of assets   
 Translation adjustment   
 As at December 31, 2019   

  As at December 31, 2019   
  As at December 31, 2018

Depreciation for the year ended December 31, 2019  
Depreciation for the year ended December 31, 2018  

 Consolidated and Separate
 financial statements (Baht)

 Consolidated and Separate
 financial statements (Baht)

 15,912,391.87 
 1,936,036.00 

 (2,386,706.00)
 4,972,271.00 

 (5,133,000.00)
 1,518,627.09 

 (1,527,630.08)
 15,291,989.88 

 21,263,140.63 
 1,302,179.00 

 (3,585,216.00)
 -   

 (3,095,000.00)
 152,954.86 

 (125,666.62)
 15,912,391.87 

 1,380,852.00 
 555,184.00 

 (2,386,706.00)
 4,972,271.00 

 (272,294.50)
 4,249,306.50 

 865,667.00 
 436,512.00 

 (3,585,216.00)
 -   

 16,576.40 
 (2,266,460.60)

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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 For the year ended December 31      

 Administrative expenses       
 Adjustment unpaid for resigned employees    
 Exchange different on translation functional     
 currency to present in financial statements     
     Total      

 

     

2019 2018

0 1

For the year ended December 31   

Discount rate     
Salary increase rate    
Employee turnover rate    
Mortality rate

 

3.03 % per annum
3.06%

Scale related to Age ranging from 0 - 22.73
According to Thailand TMO 2017

male and female tables

2019 and 2018

   Non-current provision for employee benefit is recognized in profit or loss is recognized in the following line items.
For the year ended December 31, 2019 and 2018        

    

   On April 5, 2019, new Labour Protection Act was published in the Royal Gazette which will become effective after 
30 days from the date of its publication in the Royal Gazette onwards  which determined the additional rate of severance 
pay in the case of termination  of  employment  for a terminated employee  who has worked  for 20 consecutive years or 
more and shall be entitled to receive  payment  not  less  than  the last rate of wages for 400 days.  The Company has 
recorded the effects of the aforementioned Labour Protection Act  in the financial statements in 2019 in the amount of
Baht 4.97 million (Separate : Baht 4.97 million).
           

   Principal actuarial assumptions at the reporting date

           

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 Consolidated and Separate
 financial statements (Baht)

 Consolidated and Separate
 financial statements (Baht)

 

 6,908,307.00 
 (2,386,706.00)

 (272,294.50)
 4,249,306.50 

  1,302,179.00 
 (3,585,216.00)

 16,576.40 
 (2,266,460.60)
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 

  Discount rate (movement 1%)   
  Salary increase in the future
   (movement 1%)     

 

  receivable for damages compensation from insurance claims  
  Less Assets lost        
 Insurance claims       

2019 2018

 Consolidated and  Separate financial statements

 19. PREFERRED SHARE

 Sensitivity analysis            

 Reasonably possible  changes  at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions 
constant,  would  have  affected  the  defined benefit obligation. At, present, the Comopany  is being assessed by the  
Actuary and the management deems that there is no any significant impacts on the Company and subsidiaries financial 
statements.                                                                        

(Unit : Baht)  

  Preferred  shareholders  had  the  same  right  as  the  common shareholders  except  that  they are  entitled to  
receive the accumulative dividends of  10% per annum prior  to dividends paid to the common shareholders. The latest 
payment of  dividends had been made  in  2010  for the operation result of year 2009. Therefore, the undistributed cumulative 

dividends of  the preferred  shares as at Decembr 31, 2019, are Baht 7,650,000.      
       
 20. INSURANCE CLAIMS INCOME

  Insurance claims income for the year ended December 31, 2019, the details are as follows:   

Increase               Decrease Increase               Decrease 

0 1

2019 2018

 Consolidated and Separate
 financial statements (Baht)

(1,663,034.00)

 1,169,970.00 

 

  2,225,857.00 

 (1,034,981.00)

(898,872.00)
 

796,733.00 

 

 799,581.00 

(877,865.00)

 257,921,664.50
(158,361,416.96)

89,560,247.94

 247,921,664.90 
 (158,361,416.96)
 89,560,247.94 

บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 

 Uncollected previous year interest  
 Dividend received    
 Gain on sale of fuel    
 Revenue from cancel of afreement  
 Write off  liabilities    
 Employee benefit obligations   
 Others     
 Exchange difference on translation of   
  financial statements
     Total

 21. OTHER INCOME

  Other income for the year ended December 31, 2019 and 2018, the details are as follows:   

0 1

2018 20192019 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 

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

  

 22. GAIN (LOSS) ON EXCHANGE RATE

  Insurance claims income for the year ended December 31, 2019, the details are as follows:   

0 1

2018 20192019 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

  2,650,169.39 
 661,717.20 

 3,405,553.84 
 14,270,059.64 
 5,302,253.91 

 -   
 900,009.09 

 

(195,078.90)
 26,994,684.17 

 

 1,789,126.38 
 256,500.00 

 2,734,670.17 
 -   

 2,665,351.06 
 3,585,216.00 
 1,344,571.20 

 

(1,108,838.16)
 11,266,596.65 

  2,650,169.39 
 3,661,717.20 
 3,405,553.84 

 14,270,059.64 
 5,302,253.91 

 -   
 900,009.09 

 

(239,646.29)
 29,950,116.78 

  1,789,126.38 
 3,256,500.00 
 2,734,670.17 

-
 2,665,351.06 
 3,585,216.00 
 1,035,225.03 

 

1,211,532.85 
 16,277,621.49 

 

 (19,069,230.87)
(5,851,755.99)

 (24,920,986.86)

 

 (1,011,296.25)
 2,435,311.79 
 1,424,015.54 

 

(18,832,817.77)
 (4,549,049.99)

 (23,381,867.76)

 

 (998,661.79)
 2,479,479.23 
 1,480,817.44 

0 1

 

  Staff expenses     
  Depreciation 
   Maintenance of vessel expenses   

2018 20192019 2018

 23. EXPENSES ANALYZED BY NATURE

    The  significant expenses analyzed by nature for the year ended December 31, 2018 and 2017, are detailed as follows : 

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

  102,592,999.20 
 96,295,898.05 
 25,560,755.22 

 84,341,969.86 
 71,520,735.94 
 22,117,158.79 

 106,852,907.07 
 100,677,027.75 
 19,065,243.86 

 87,282,045.62 
 75,154,371.06 
 16,702,724.85 
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JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 24. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

   Basic earnings (loss) per share  for the year ended December 31, 2019 and 2018, are detailed as follows:-

 25. PROMOTION PRIVILEGES 

    The Group is granted the privileges by the Board of Investment (BOI) for business in transportation business by 
3 vessels under the BOI certificates as follows:
    Number  2044(2)/2551  dated November 6, 2008
    Number  1782(2)/2552   dated October 8, 2009       
    Number  2895(2)/2555   dated December 17, 2012
    The significant privileges are as follows:          
    1. Exempted import duty for vessel and equipment.        
    2. Exempted corporate income tax for a period of 8 years, commencing on the first related operating income.  
    3. Other privileges as stipulated in the related BOI certificates.      
           

    

        

2019 2018

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

2019 2018

 23. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

Separate financial statements  (Baht)
  Revenues from promoted services for the year ended December 31, 2019 and 2018, can be summarized as follows:- 

 (49,538,020.31)
 (765,000.00)

 (50,303,020.31)
 138,245,071 

(0.3639)

 (61,976,626.80)
 (765,000.00)

 (62,741,626.80)
 138,245,071 

(0.4538)

 -   
 46,278,457.21 

 87,941,476.12 
 134,219,933.33 

  -   
 92,884,691.27 

 97,241,389.00 
 190,126,080.27 

 

 Net loss for the year     
 Less Dividends of preferred shares   
   Total     
 Number of common shares (share)   
 Basic loss per share (Baht)    
  

   

20182019

 

 Promoted revenues     

 Non-promoted revenues (Phattama)   
 Exempted tax under the Royal     
  Decree No. 314     
    Total    

20182019

Consolidated financial statements (Baht)

 (48,524,111.81)
 (765,000.00)

 (49,289,111.81)
 138,245,071 

(0.3565)

 (60,955,863.77)
 (765,000.00)

 (61,720,863.77)
 138,245,071 

(0.4465)

  88,954,360.40 
 46,278,457.21 

 87,941,476.12 
 223,174,293.73 

  87,134,305.19 
 92,884,691.27 

 97,241,389.00 
 277,260,385.46 
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  Total debt to equity ratio 

   

2018 20192019 2018

  As at  December 31, 2019 and 2018         
 26.1   The Company has commitment to the payment for the investment in other company for 25% of unpaid share 
capital in the amounting to Baht 5.06 million.
 26.2   The Company has contingent liability in respect of letters of guarantee issued by banks to normal operations 
amounting to approximately Baht 0.05 million.          
 26.3  The Company has commitment on rental and service agreements are as follows:    
          

           

 27.  CAPITAL MANAGEMENT 

 26.  COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

   The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate financial 
structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.       
   As at December 31, 2019 and 2018, the Company has debt to equity ratio as follows :     
       

   

   Within 1 year     
   Over 1 year but not over 5 years 
       Total  

  

2019 2018

Consolidated and Separate
 financial Statements (Baht)

Consolidated financial statements (Baht) Separate financial statements  (Baht)

 2,398,748.00 
 7,500.00 

 2,406,248.00 

 3,459,372.00 
 2,301,248.00 
 5,760,620.00 

4.68   15.77 3.79   8.49 
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 28. DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS

 29. SEGMENT FINANCIAL INFORMATION

 28.1  Accounting policy           

  The significant accounting policies and methods adopted, including the basis of recognition and measurement 
relating to each class of financial assets and liabilities, have been disclosed in note 3.      

 28.2  Credit risk            

  Credit risk arise from failure by counterparties to discharge  their obligations resulting in financial loss to the Company. 
The Company manages credit risk through implementation of credit term, credit limits and debt follow-upprocedures for 
its receivables.  Fair value of receivables shown in the financial position, are stated at net of allowance for doubtful 
accounts based on  the provision policy of the Company, which is considered adequate.     

 28.3  Interest rate risk           

  Interest rate risk arise from changes in the interest rate resulting in financial impact to the Company in the current   
and following  period.    

 28.4  Foreign currency exchange rate risk         

                 The Company is exposed to foreign currency exchange rate risk related to goods purchasing since certain business  
transactions denominated in foreign currencies. As at December 31, 2018 and 2017, the Company has no assets and 
liabilities denominated in foreign currencies.  

 28.5  Fair value of financial instruments         

  Financial assets shown in the statement of financial position consist of cash and cash equivalents, current investment, 
trade and other current receivables, short-term borrowings to related persons and bank deposit at financial institution with
obligations. Financial liabilities shown in the statement of financial position consist of trade and other current payables.   
  The book value of financial assets and liabilities are closed to their fair value. Management believes that there is no
material risk on financial instruments. 

   Operating Segment information is reported in a manner consistent with internal reports that are regularlyre viewed 
by the chief  operating  decision  maker  in order to make decisions  about the allocation of resources to the segment
and assess its performance.            
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 30. ADDITIONAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION

  The Group engaged in navigation business and operated into 2 principal segments as follows:    
  1. Time  charter  service  covers  routes  in  Europe,  America, Central  America  Caribbean Sea and Australia which
    the Company manages its fleet.           
  2. Cargo shipping business divided into:          
    2.1  Liner service in which vessels are plying on the route between Thailand-Japan-South Korea-Thailand.  
     2.2  Tramps service  in which vessels are plying with no fixed route or time table, sailing to ports in Asia, Europe   
and America.             

  Because of the income from cargo shipping business scgment is not reach 10% of total income that the group of 
Company did not present the financial information by segment.        
   As at December 31, 2019, the Company has income from three customers in the consolidated financial statements 
and the separate financial statements arose from time charter service of which is exceed than 10% amount of Baht 198 
million and Baht 50 million respectively (as at December 31, 2018 amount of Baht 137 million and Baht 50million respectively).
              

  2019

  30.1 The Company records the write off fixed assets form the accident as receivable for damages compensation in
       the amount of  Baht  171.85 million and partially received of the claims. The increase of vessels amount of
        Baht 77.18 million derived form claims in total.         
  30.2  The Company has unpaid amount of Baht 3,881,000 for retirement employees which is provided as accrual.

  2018

   30.1 The Company recorded hire purchase payable net of interest as photocopier machine amount of Baht 280,000 by
        deducting the payments for assets acquisition in statements of cash flows:      
  30.2  The Company has unpaid amount of Baht 5,164,591.07 for retirement employees which is provided as accrual.
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 31. FUNCTIONAL CURRENCY IN FINANCIAL STATEMENTS 

   The statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended Decemberr 
31, 2019 and  2018,  denominated in US Dollar currency as functional currency can be presented as follows :   

Assets    

Current assets    

 Cash and cash equivalents    
 Trade and other current receivables   
 Short-term loans to related partaries   
  Supplies    
     Total current assets   

Non-current assets     

 Investment in associate    

 Investment in subsidiaries    
 Other long-term investments    
 Vessels and equipment     
 Intangible assets    
 Claim receivables    
 Other non-current assets    
   Total non-current assets   

Total assets     

Consolidated financial statements (USD)
2019 2018 2019 2018

Separate financial statements (USD)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 

 

 1,006,805.22 
 133,755.36 

 -   
 1,705,002.84 
 2,845,563.42 

 703,891.89 
 -   
 59,879.71 

 43,539,613.34 
 9,977.97 

 7,337,007.88 
 72,803.80 

 51,723,174.59 

 54,568,738.01 

 

 1,006,791.63 
 183,231.00 

 595.29 
 1,072,099.69 
 2,262,717.61 

 195,399.51 
 3,673,172.10 

 59,879.71 
 24,491,221.38 

 2,565.16 
 7,336,303.26 

 72,803.78 
 35,831,344.90 

 38,094,062.51 

 

 

 

933,841.73 
 145,294.72 

 -   
 1,868,829.58 
 2,947,966.03

 727,046.78 
 -   

 475,660.75 
 49,089,354.03 

 27,293.83 
 108,803.99 
 73,281.24 

 50,501,440.62 

 53,449,406.65 

 

 

 933,733.00 
 254,631.21 
 77,353.60 

 1,253,734.99 
 2,519,452.80

 195,399.51 
 3,673,172.10 

 475,660.75 
 29,512,752.78 

 27,293.80 
 108,099.37 
 73,279.18 

 34,065,657.49 

 36,585,110.29 
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Liabilities and shareholders' equity   

Current liabilities       

 Bank overdrafts and short-term borrowings   
  from financial institutions   
 Trade and other current payables    
 Current portion of long-term borrowings    
  from financial institutions   
 Long-term borrowings classified as current liabilities  
 Current portion of financial lease liabilities
 Short-term borrowings from related person and parties  
 Short-term borrowings from other companies   
    Total current liabilities  

Non-current liabilities     

 Long-term borrowings from financial institutions  
 Financial lease liabilities     
 Long-term borrowings  from related person and parties  
 Non-current provision for employee benefit   
    Total non-current liabilities  

 Total liabilities     

 Shareholders' equity     

 Common stock    
 Authorized share capital   
 214,350,000 common shares, USD 0.08 par value  
 2,550,000 preferred shares, USD 0.07 par value  
    Total authorized share capital  

 Paid-up share capital   
 138,245,071 common shares, USD 0.08 par value  
 2,550,000 preferred shares, USD 0.07 par value  
 Premium on share capital   

Retained earnings (deficit)    
 Appropriated   
    Legal reserve  
 Unappropriated   
 Other components of equity   
 Total owners of the Parent     

 Non-controlling interests     
    Total shareholders' equity  

Total liabilities and shareholders' equity   

  

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2019 2018 2019 2018

Consolidated financial statements (USD) Separate financial statements (USD)

 

 4,154,657.86 
 7,808,635.11 

 3,653,599.70 
 7,053,829.26 

 2,314.44 
 4,468,954.48 

 775,854.89 
 27,917,845.74 

 16,119,500.00 
 3,976.10 

 350,000.00 
 507,129.73 

 16,980,605.83 

 44,898,451.57 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (6,307,323.10)
 (3,667,002.59)
 4,498,644.29 

 5,171,642.15 
 9,670,286.44 

 54,568,738.01 

 

 3,823,400.34 
 7,703,238.81 

 2,222,645.70 
 75,829.26 

2,314.44 
 4,238,954.48 

 775,854.89 
 18,842,237.92 

 16,119,500.00 
 3,976.10 

 350,000.00 
 507,129.73 

 16,980,605.83 

 35,822,843.75 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (8,636,258.01)
 (3,565,493.21)
 2,271,218.76 

 2,271,218.76 

 38,094,062.51 

 

2,445,554.34 
 7,420,461.93 

 1,432,196.91 
 8,011,451.10 

2,207.59 
 3,456,406.30 

 721,534.01 
 23,489,812.18 

 17,944,231.46 
 5,574.15 

 350,000.00 
 490,369.49 

 18,790,175.10 

 42,279,987.28 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (4,754,775.09)
 (3,667,002.59)
 6,051,192.30 

 5,118,227.07 
 11,169,419.37 

 53,449,406.65 

 

2,139,625.37 
 7,275,306.74 

 343,648.01 
 -   
2,207.59 

 3,456,406.30 
 721,534.01 

 13,938,728.02 

 17,944,231.46 
 5,574.15 

 350,000.00 
 490,369.49 

 18,790,175.10 

 32,728,903.12 

 17,785,447.00 
 178,601.00 

 17,964,048.00 

 10,982,025.19 
 178,601.03 

 2,568,609.49 

 743,734.27 
 (7,051,269.60)
 (3,565,493.21)
 3,856,207.17 

 -   
 3,856,207.17 

 36,585,110.29 
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 Revenues    

 Service income   
 Vessels management fee income 
 Insurance claims income   

 Gain on exchange rate   
 Other income   
     Total revenues  
Expenses    

 Cost of services   
 Administrative expenses   
 Loss on exchange rate   
     Total expenses  
Profit (loss) from operations    

 Share of profit from investment in associate  
Profit (loss) before finance costs and income tax   
  Finance costs    
Loss before income tax     

  Income tax   

Loss for the year    

 Gains on remeasurements of    
 defined benefit plans   
Total comprehensive expense for the year  

Profit (loss) attributable to :     

 Owners for the Company   
 Non-controlling interests   
Loss for the year    

Loss per share     
  Basic earnings loss per share    

For the year ended December 31, 2019 and 2018

2019 2018 2019 2018

 32. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

  The financial statements were approved and authorized for issue by the Company's Board of directors on February 25, 2020.

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
AND SUBSIDIARIES

NOTES TO  FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Consolidated financial statements (USD) Separate financial statements (USD)

 7,140,549.16 
 355,553.28 

 2,865,515.30 
 -   

 863,703.52 
 11,225,321.26 

 (8,834,185.82)
 (1,607,743.64)

 (797,356.76)
 (11,239,286.22)

 (13,964.96)
 71,414.02 
 57,449.06 

 (1,556,583.99)
 (1,499,134.93)

 -   
 (1,499,134.93)

 -   
 (1,499,134.93)

 (1,552,548.01)
53,415.08 

 (1,499,134.93)

 (0.0114)

 4,294,419.47 
 482,288.58 

 2,865,515.30 
 -   

 958,271.57 
 8,600,494.92 

 (6,790,347.39)
 (1,589,479.87)

 (748,112.04)
 (9,127,939.30)
 (527,444.38)

 -   
 (527,444.38)

 (1,057,544.03)
 (1,584,988.41)

 -   
 (1,584,988.41)

 -   
 (1,584,988.41)

 (1,584,988.41)
 -   

 (1,584,988.41)

 (0.0116)

 8,581,946.72 
 452,427.66 

-
 44,077.07 

 417,374.13 
 9,495,825.58 

 (8,380,068.34)
 (1,576,703.58)

 -   
 (9,956,771.92)
 (460,946.34)

 92,937.34 
 (368,009.00)

 (1,485,625.65)
 (1,853,634.65)

 -   
 (1,853,634.65)

 -   
 (1,853,634.65)

 (1,886,746.18)
33,111.53 

 (1,853,634.65)

 (0.0138)

 5,884,908.11 
 579,162.96

- 
 45,835.24 

 503,835.70 
 7,013,742.01 

 (6,450,640.87)
 (1,548,052.91)

 -   
 (7,998,693.78)
 (984,951.77)

 -   
 (984,951.77)
 (933,389.75)

 (1,918,341.52)
 -   

 (1,918,341.52)

 -   
 (1,918,341.52)

 (1,918,341.52)
 -   

 (1,918,341.52)

 (0.0140)
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Lists of com
pany directors as of Decem

ber 31, 2019 

7. M
rs. Nipa Arreenich

Senior Finance M
anager

8. Mrs.Yanisa Nakthuam
Senior Accounting 
M

anager
Senior Adm

inistration
M

anager
9. M

iss M
alee Satitset

M
arketing M

anager
10.M

rs.Jiraporn  
    Chuam

ungphan
Accounting Manager
11. M

r. Roengnarong 
     Ruangthong
Com

pany Secretary 

12. M
r. Santi Srithong

Technical M
anager 

13.M
rs Siriporn

    Prathum
thanaset

Accounting M
anager

14.M
r.Aekkawith 

    Doonlabut
DESIGNATED  
PERSON AHORE (DPA) 
SAFETY M

ANAGEM
ENT 

SYSTEM
(SM

S) M
anager

6149545643484647

--0.01-         

---

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nil

Nill

Master of Business Administration 
Ram

kham
haeng University

Degree of Bachelor of Business 
Adm

inistration (Accounting)
Saint John’s College

Master of Business Administration
(Marketing), Ramkhamhaeng University
Degree of Bachelor of Business 
Administration Sukhothai Thammathirat 
Open University
Master of Arts Maham

akut 
Buddhist University

Bachelor Degree
Merchant Marine Training Center
Harbour Departm

ent

Bachelor's Degree Accounting
Bangkok University

Bachelor Degree, 
Merchant Marine Training Center
Harbour Departm

ent

2018-Present 
Senior Finance Manager

2006-2018 
Finance Manager

2004-2005  
Assistance Finance Manager

2018-Present 
Senior Accounting & Administration Manager

2007-2018 
Account Manager

2006-1999 
Assistance Accounting Manager

2006-Present 
Marketing Manager

1994-2006 
Assistance Traffic Manager

2006 - Present 
Accounting Manager

2004 - 2005  
Assistance Accounting Manager

2008-Present  
Marine Manager

2012 – Present 
Technical Manager

2001-Present 
Senior Procurement Manager

1991-2000 
Procurement Manager

1989-1991 
Supplies Controllor

2018 – Present 
Accounting Manager

2014-2018 
Assistant   Accounting Manager

2018-Present 
Safety Management System (SMS) Manager

2014-2017 
Master  Mariner

2013-2014 
Safety Management System (SMS) Manager

-----

 -2532-2537Merchant Marine Training Centre
 -2 m

onths training at W
arsash Maritim

e 
academ

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

-

 - MERCHANT MARINE
TRAINING CENTRE

---1,000

----

Nam
e – Surnam

e, 

Position
Education

Work Profile
Training 

Number of 

Shares

Per-
cent-
age%

Relation with 
other 

m
anagem

ent 
Age
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 General information

  1. Company’s name Jutha Maritime Public Company Limited 
  Head office  Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua, 
      Wattana, Bangkok 10110
  Type of business Marine transport
  Contact   Tel 02-260-0050, Fax 02-259-9825, 02-259-9824 
      E-mail: office@jutha.co.th 
  Paid-up Capital  422,385,213 baht
  Company Registration Number 0107536001613 (Previously Bor Mor Jor 235)

 2. Investment in other juridical entities where the company holds more than 10% of shares
  J. Shipping Services Company Limited

  Head Office Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua,
      Wattana, Bangkok 10110
  Type of Business Stevedoring, Ship Repairing and Ship Agency 
  Registered Capital 15 million baht
  Investment 33.33% of total investment

  Thaiden Maritime Company Limited

  Head Office Mano Tower, 153 Sukhumvit 39, Klongton Nua,
      Wattana, Bangkok 10110, 
      Tel: 02-260-0050 Fax: 02-259-9825, 02-259-9824
  Type of Business International marine transport
  Registered Capital 225 million baht
  Investment 51% of total investment

Corporate profile
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 3. Other References
  Regulator for Issuing Company:

    Securities and Exchange Commission (“SEC”)
    333/3 Viphavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900  
    Telephones: +66 2695 9999
    Facsimiles: +66 2695 9660
    Email: info@sec.or.th
    Website: http://www.sec.or.th

  Regulator for Listed Company:

    The Stock Exchange of Thailand (“SET”)
    93 The Stock Exchange of Thailand Building,
    Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng,
    Bangkok 10400, Thailand
    Telephones:  02-009-9000,02-009-9740
    Facsimiles:  02-009-9991
    Call Center:   02-009-9999
    Email: SETCallCenter@set.or.th
    Website: http://www.set.or.th
  Register  

    Thailand Securities Depository Co., Ltd.
    93 The Stock Exchange of Thailand Building,
    Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng,
    Bangkok 10400, Thailand
    Tel:  02-009-9378 
    Fax:  02-009-9476
    Email:  srg_tsd@set.or.th
    Website:  http://www.set.or.th
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  Auditor  
    D I A International Audit Co., Ltd.
    316/32 Sukhumvit 22 Road (Soi Sainumthip) 
    Klongtoey Bangkok 10110, Thailand
    Tel:   02-259-5300 
    Fax:  02-260-1553 
    Mr. Joompoth Priratanakorn  CPA # 7645
    Mrs. Suvimol Krittayakiern  CPA # 2982                                 
    Miss Somjintana Pholhirunrat  CPA # 5599     

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


