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Jutha Maritime Public Company Limited was established as a 
limited company on 24th June 1976 with its registered capital of 
40 million baht, to offer liner service between Japan-Thailand. 
The company became a member of Thailand-Japan Freight 
Conference and Japan-Thailand Freight Conference on 
19th October 1976 and 1st December 1976 respectively.
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พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ
ประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ

	 	 ในปี	2556	 ที่ผ่านมา	 ปริมาณการค้าของโลกเกิดความผันผวนอย่างเห็นได้ชัด	 อันสืบเนื่องมาจากภาวะฟื้นตัว 
ทางเศรษฐกิจของหลายๆ	ประเทศ	ทั้งยุโรป	อเมริกาและเอเชีย	จึงดัชนี	Baltic	Dry	Index	(BDI)	เปิดต้นปีที่	698	จุด	ซึ่งเป็น
จุดต�า่สดุในรอบ	26	ปี	และปิดสิน้ปีที	่2277	จดุ	ดชันปิีดเพิม่ขึน้ร้อยละ	226	ดชันสีงูสดุของปีอยูท่ี	่2337	จดุในกลางเดอืนธนัวาคม 
ในปี	2556	ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้เรือและปริมาณเรือในตลาดเริ่มสมดุลย์กัน	ความเคลื่อนไหว
ของดัชนีในช่วงครึ่งปีหลังเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วแต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น	
	 	ความเคลื่อนไหวของตลาดเดินเรือโลกดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานการณ์เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทีละน้อย	แต่
จากประสบการณ์ในธรุกจิพาณชิย์นาวทีีผ่่านมา	บรษิทั	จฑุานาว	ีจ�ากดั	(มหาชน)	คาดว่าตลาดเรอืโลกยงัต้องใช้เวลาอกีระยะหนึง่
เพื่อฟื้นตัว	 ผู้ประกอบการยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างใกล้ชิด	 เนื่องจากปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจและทางการเมืองของโลก	และเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติล้วนส่งผลต่อธุรกิจเดินเรือ	ในระหว่างปีที่ผ่านมา
และในการบริหารงานต่อไปบริษทัต้องรักษาระดับผลประกอบการโดยการลดต้นทนุและสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจทีเ่กี่ยวข้อง
กับการเดินเรืออื่นๆ	 ที่บริษัทฯ	 มีขีดความสามารถและศักยภาพ	 บริการที่ส�าคัญคือการรับบริหารจัดการเรือ	 
(Ship	Management)	ทั้งด้าน	Technical	Management	และ	Crew	Management	แก่บริษัทเรืออื่น	ดังนั้นในปี	2556	บริษัทฯ	 
บริหารเรือรวมทั้งสิ้น	15	ล�า	น�้าหนักรวม	165,215	เดทเวทตัน	
	 	 โดยรวมในปี	2556	ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ชะลอตัวตามความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก	
โดยมีการปรับลดลงของค่าระวาง	ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	มีผลขาดทุนสุทธิ	ในปี	2556	ที่	21.76	ล้านบาท	
		 		นอกจากนี	้ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้ระดมทนุโดยเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั	จากทนุจดทะเบยีนจ�านวน		258,000,000	บาท	
เป็น	325,350,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	22,450,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3	บาท	เพื่อขายให้แก่บุคคล
ในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	 ในราคาหุ้นละ	4.50	 บาท	 ต่อจากนั้นในวันที่	27	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน	จ�านวน	325,350,000	บาท	เป็น	650,700,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	
108,450,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	3	บาท	ในราคาหุน้ละ	4.50	บาท	เพือ่เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้น	
(Rights	Offering)	
	 	จากความมุ่งมั่นและการทุ่มเทอย่างเต็มที่	 เราเชื่อม่ันว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ประสบปัญหาวิกฤตรุนแรงเพียงไร	
บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางที่จะบริหารงาน	 เพื่อสร้างผลก�าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ต่อไป	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ 
ใคร่ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดไว้	ณ	โอกาสน้ี	โดยเฉพาะผู้บริหารและพนักงานทกุท่านทีมี่ส่วนผลักดนันโยบาย
ของคณะกรรมการไปสู่การปฏิบัติ	จนสามารถด�าเนินงานผ่านไปได้เป็นที่พอใจอีกวาระหนึ่ง	
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Jutha Maritime Public Company Limited was established as a 
limited company on 24th June 1976 with its registered capital of 
40 million baht, to offer liner service between Japan-Thailand. 
The company became a member of Thailand-Japan Freight 
Conference and Japan-Thailand Freight Conference on  
19th October 1976 and 1st December 1976 respectively.
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1.	พลเรือตรีชาโณ	 เพ็ญชาติ	 ประธานกรรมการ

2.	นายศุกรีย์		 แก้วเจริญ		 กรรมการอิสระรองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	นายศิริชัย		 สาครรัตนกุล	 กรรมการอิสระ

4.	นายอดุลย์		 จันทนจุลกะ	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

5.	นายสมพร		 ไพสิน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6.	นายโกวิท		 กุวานนท์	 กรรมการอิสระ

7.	นายศรัณย์		 เพ็ญชาติ	 กรรมการ

8.	นายชเนศร์		 เพ็ญชาติ	 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทและกลุ่มธุรกิจ :

	 	 บริษัทฯ	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก	 โดยมี	 บริษัทในเครือ 

ทีส่ามารถด�าเนนิการในลกัษณะท�างานเป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการเดนิเรอืทะเลเพือ่ช่วยสนบัสนนุกองเรอืของบรษัิทฯ	 ให้สอดคล้องกบั 

ภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดังนี้

1.		บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	-	 บริษัทแม่	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศท่ีเป็นธรุกิจหลกั 

ของกลุม่บริษทั	 ประกอบด้วยธรุกจิเดนิเรือแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter)	 ธรุกจิบรหิารจดัการเรอื	(Ship	

Management)	และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทางเรือ	ประกอบด้วยธุรกิจนายหน้าจัดหาสินค้า	ธุรกิจนายหน้าซื้อขายเรือ	

และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ	

2.		บริษัท	จุฑาผกากรอง	ชิปปิ้ง	จ�ากัด	-	บริษัทย่อย	เป็นฐานในประเทศสิงคโปร์มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่าง

ประเทศที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท	โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการเรือ	(Ship	Management)

3.	 บริษัท	ไทยเดน	มารีไทม์	จ�ากัด	-	บริษัทย่อย	มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

4.	 บริษัท	 เจ	 ชิปปิ้ง	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	-	 บริษัทร่วม	 มีหน้ารับผิดชอบกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวกับการขนส่งทางทะเลอ่ืนๆ	 เช่น	 

ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ	ธุรกิจตัวแทนเรือ	ธุรกิจซ่อมเรือ	ธุรกิจขนส่งในประเทศ	เป็นต้น	
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1.1 วิสัยทัศน์ ภูมิใจเรือไทยของเรา

  วัตถุประสงค์

	 	 บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทเรือไทยมหาชนแห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด	 และ

รับจ้างบริหารจัดการเรืออย่างมืออาชีพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพพาณิชย์นาวีของไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

  เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

  บรษิทัฯ	จะยงัคงจ�านวนเรอืของบรษิทัฯ	ไว้ที	่5	ล�า	เพราะเป็นเรอือเนกประสงค์	มอีายนุ้อยและมปีระสทิธภิาพสงู	เป็น 
ทีต้่องการของตลาด	 และคงเน้นให้บรกิารแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	 โดยท�าสญัญากบัผูจ้้างเหมารายเดมิๆ	 ประมาณคราวละ	 
6	เดอืน	เพือ่รกัษาระดบัรายได้หลกัให้เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	5-10	ต่อปี
	 	 ในขณะเดยีวกนัเพือ่เป็นการลดความเสีย่งในการลงทนุและเป็นการเพิม่ประสบการณ์ในเรือประเภทต่างๆ	นอกจากบรษิทัฯ	
จะได้เพิ่มการให้บริการจัดการเรือให้กับเจ้าของเรืออื่น	 ในฐานะ	Technical	Management	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้รับบริหาร 
เฉพาะด้านคนประจ�าเรือ	Crew	Management	ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้จากค่าบรหิารเรอืเพิม่ขึน้	
	 	นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ได้เตรียมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล	 โดยเร่ิมเตรียมความพร้อมเพื่อ 
เข้าโครงการ	ISO	9001:2008	ตัง้แต่ปี	2555	ได้รบัประกาศนยีบตัรจาก	NIPPON	KAIJI	KYOKAI	เมือ่วนัที	่22	สงิหาคม	ปี	2556

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

	 	 ความเป็นมา

	 	 บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2519	และเมือ่วนัที	่16	พฤษภาคม	2535	ได้แปรสภาพเป็น

บรษิทัมหาชน	จ�ากดั	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2556	บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว	325	ล้านบาท	โดยมีกลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่�าคญัในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกจิและการบรหิารงานในปีทีผ่่านมา	(1	มกราคม	2556	

-	31	ธันวาคม	2556)

ปี	2556

	 วันที่	16	ตุลาคม	2556	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2556	มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	จากทุนจดทะเบียน

จ�านวน	258,000,000	 บาท	 เป็น	325,350,000	 บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	22,450,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ	3	บาท	เพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)

	 วันที่	24	ตุลาคม	2556	บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียน	แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ	(เพิ่มทุนจดทะเบียน)	ของ

บริษัท	จากเดิม	258,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	325,350,000	บาท	แบ่งออกเป็น	108,450,000	หุ้น	มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ	3	บาท

	 วนัท่ี	25	ตลุาคม	2556	บริษทัฯ	ได้เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ	จากทนุจดทะเบยีน		258,000,00	บาท	เป็น	325,350,000	

บาท	 โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	22,450,000	 หุ้น	 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	3	 บาท	 เพ่ือขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 

(Private	Placement)

	 วนัท่ี	25	ตลุาคม	2556	บริษทัฯ	จดัสรรหุน้เพิม่ทุนจ�านวน	22,450,000	หุ้น	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	3	บาท	ในราคา	4.50	บาท	

ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	

	 วันที่	26	ธันวาคม	2556	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2556	มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน 

จดทะเบียน	จ�านวน	325,350,000	บาท	เป็น	650,700,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	108,450,000	หุ้น	มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ	3	บาท	ในราคาหุ้นละ	4.50	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	(Rights	Offering)

	 วนัท่ี	27	ธันวาคม	2556	บริษทัฯ	ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษัิทเป็น	650,700,000	บาท	มทุีนช�าระแล้ว	325,350,000	บาท
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

	 	นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป
	 บริษัท	 เจ	ชิปปิ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 ส�านักงานใหญ่:	 อาคารมาโณทาวเวอร์	153	ถนนสุขุมวิท	ซอย	39	

	 	 แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

	 ประเภทของกิจการ:		 ธุรกิจขนถ่ายสินค้า	ซ่อมเรือ	และขนส่งสินค้าทางบก

	 ทุนจดทะเบียน:		 15	ล้านบาท

	 มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	33.33	ของเงินลงทุนทั้งหมด

	 บริษัท		 จุฑาผกากรอง	ชิปปิ้งไพรเวท	จ�ากัด

	 ส�านักงานใหญ่:		 50	Raffles	Place,	#	17—	01	Singapore	Land	Tower,	Singapore	048623

	 ประเภทของกิจการ:		 ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

	 ทุนจดทะเบียน:	 15	ล้านบาท

	 มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	100	ของเงินลงทุนทั้งหมด

 

	 บริษัท		 ไทยเดน	มารีไทม์	จ�ากัด

	 ส�านักงานใหญ่:	 153	อาคารมาโณทาวเวอร์	ซอยสุขุมวิท	39

	 	 (ซอยพร้อมพงษ์)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ

	 	 เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

	 ประเภทของกิจการ:		 ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

	 ทุนจดทะเบียน:	 225	ล้านบาท

	 มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	51	ของเงินลงทุนทั้งหมด
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกจิ

โครงสร้างรายได้
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	รายได้จากกลุ่มธุรกิจเดินเรือหลัก	 	รายได้จากกลุ่มรับบริหารจัดการเรือ	 	รายได้จากกลุ่มบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี	2554	-	2556	ที่ผ่านมา

  หน่วย : ล้านบาท 

2556 2555 2554
สายผลิตภัณฑ์/

กลุ่มธุรกิจ ด�าเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %

กลุ่มธุรกิจเดินเรือหลัก

การรับบริหารจัดการเรือ

บริษัท	จุฑานาวี	

จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	จุฑานาวี	

จ�ากัด	(มหาชน)

294.97

28.13

70.14

6.69

290.86

41.21

79.50

	11.26

314.38

 

	36.70

89.55

10.45

กลุ่มธุรกิจเดินเรือ

(บริษัทย่อย)

กลุ่มธุรกิจเดินเรือ

(บริษัทย่อย)

บริษทั	จฑุาผกากรอง	

ชิปปิ้ง	ไพรเวท	

จ�ากัด

บริษัท	ไทยเดน

มารีไทม์	จ�ากัด

 100

 51

0

97.44

0

23.17

0

33.78

0

9.24

0

0

0

0

รวม  420.54 100 365.85  100 351.08  100

  

โครงสร้างรายได้ 2554 - 2556
(หน่วย:ล้านบาท)
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : 

	 	 บริษัทฯ	ได้เสนอบริการใน	3	รูปแแบบดังนี้คือ	การบริการด้วยเรือของบริษัทฯ	เอง	ซึ่งเป็นเรืออเนกประสงค์	(Multipurpose)	

ส�าหรับการขนส่งกึ่งประจ�าเส้นทาง	 (Semi-Liner)	 กับเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	 (Time	Charter)	 และการให้บริการ 

บริหารจัดการเรือ	(Ship	Management)	แก่บริษัทอื่น

	 	 1.	 การให้บรกิารกึง่ประจ�าเส้นทาง	(Semi-Liner)	ในแถบเอเชยี	โดยบรษิทัฯ	เน้นเส้นทางระหว่าง	ไทย-เกาหลีใต้-ญีปุ่น่	ส�าหรบั

การรับสินค้าขาออกจากประเทศไทยเป็นสินค้าเกษตร	เช่น	น�้าตาลทรายดิบ	ข้าว	มันส�าปะหลัง	แร่	ในขณะที่สินค้าขาเข้าเป็นสินค้า

ประเภทเหล็ก	สินค้าโครงการ	(Project	Cargo)	และเครื่องจักร	การเดินทางต่อรอบทั้งขาออกและขาเข้าประมาณ	45	วัน	โดยใช้เวลา

การเดินทางในทะเลประมาณ	20	วัน	

	 	 2.	 การให้บริการเรือแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter)	 เรือของบริษัทฯ	 สามารถให้บริการในเส้นทางท่ัวโลก 

ตามระยะเวลาจ้างเหมาและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทฯ	คัดเลือกผู้จ้างเหมา	(Charterer)	 เรือโดยตรงและผ่านการติดต่อนายหน้า 

ต่างประเทศที่ดีเป็นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสูง	 ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง	

ปัจจบุนับรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักบับริการด้านน้ีมากเพราะสามารถลดความเสีย่งในด้านราคาน�า้มนัและท�าให้บรษัิทฯ	มรีายได้ท่ีแน่นอน

	 	 3.	 การให้บริการบริหารจัดการเรือ	(Ship	Management)	 แก่บริษัทอ่ืน	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี	2550	 ด้วยความพร้อม 

ด้านประสบการณ์ทีผู่บ้รหิารและพนกังานสัง่สมมานาน	หลงัจากนัน้ได้ขยายการรับบริหารจดัการเรือท่ีมขีนาดใหญ่ขึน้ท่ีเป็นเรือประเภทอืน่	

เช่น	เรือส�าหรับบรรทุกรถ	ฯลฯ	และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ ในปี 2556

การให้บริการเรือแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter)

	 หลังจากสภาพเศรษฐกิจได้ตกต�่าทั่วโลกต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว	 แต่ราคาน�้ามันยังคงปรับตัวสูงขึ้นเป็นล�าดับอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อ 

ลดความเสี่ยง	บริษัทฯ	ได้น�าเรือที่มีอยู่ทั้งหมด	5	ล�า	มาให้บริการแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	ดังนี้	

	 M.V.	 จุฑามาลี	 (M.V.	Nordana	Malee),	M.V.	 จุฑาวาสนา	(M.V.	Nordana	Andrea)	 และ	M.V.	 จุฑาพุทธชาด	 

(M.V.	Nordana	Sophie)	ให้บรกิารในเส้นทางรอบโลก	Asia-Trans	Pacific-Atlantic-Asia	(ผ่านคลอง	Panama	และคลอง	Suez)	

	 ส�าหรับเรือ	M.V.	 จุฑาธรรมรักษาและเรือ	M.V.	 จุฑาปัทมา	 ซ่ึงบริษัทฯ	 ได้เคยจัดให้บริการในรูปแบบผสมระหว่าง 

เรือประจ�าเส้นทางและเรือแบบรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลาในช่วงสั้นในเส้นทาง	Intra-Asia	บริษัทฯ	ได้ปรับกลยุทธ์บริการ

ของเรือทั้ง	2	 ล�านี้ให้เป็นแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	 โดยเน้นการท�าสัญญาเป็นช่วงประมาณ	6	 เดือนต่อครั้งเพื่อ 

รอดจัูงหวะของตลาด

การให้บริการบริหารจัดการเรือแก่บริษัทอื่น (Ship Management for Technical and Crewing)

	 ด้วยประสิทธิภาพในการบรหิารและสามารถควบคมุต้นทุนท่ีต�า่	 ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากพันธมติรต่างๆ	 ให้บริหารจดัการเรอื 

ที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกทั้งในฐานะ	Technical	Managers	and	Crew	Managers	 รวมทั้งสิ้นระหว่างปี	2556	 ทั้งหมด	15	 ล�า	 

น�้าหนักรวม	165,215	เดทเวทตัน

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ดชันค่ีาระวางเรอืบอลตคิ (Baltic Dry Index – BDI)

	 ในปี	2556	 ดัชนีเปิดต้นปีที่	698	 จุด	 ซึ่งเป็นจุดต�่าสุดในรอบ	26	 ปี	 และปิดสิ้นปีที่	2277	 จุด	 ดัชนีปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ	226	 

ดัชนสีงูสดุของปีอยูท่ี	่2337	จดุในกลางเดอืนธนัวาคม	ในปี	2556	ดชันีปรับตวัสงูขึน้เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้เรือ	และปริมาณเรอื 

ในตลาดเริ่มสมดุลย์กัน	ความเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงครึ่งปีหลังเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วแต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น	

	 โดยในเดอืนกนัยายนถงึต้นเดอืนตลุาคม	ดชันขีึน้ไปทีร่ะดบั	2000-2140	และตกลงมาทีร่ะดบั	1480-1600	จดุในช่วงกลางเดอืน

ตุลาคม-พฤศจิกายน	และปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงท้ายปี	
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BDI Year 2013

 Source	:WWW.Bloomberg.com

BDI Year 2009 – 2013

	 Source	:WWW.Bloomberg.com

	 	ธุรกิจการขนส่งทางเรือในปี 2556	ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง	ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	สินค้าเกษตร	
สินค้าอุตสาหกรรม	 ท�าให้ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือน้อยกว่าปริมาณเรือในตลาดโลก	 อย่างไรก็ดี	 การขยายตัวของ 
กองเรือโลกที่เริ่มชะลอในปี	2555	 จากมาตรการการปลดระวางเรือเก่าเพื่อลดปริมาณเรือในตลาดประกอบกับการชะลอการ
รับมอบเรือต่อใหม่ออกไป	ท�าให้อัตราค่าระวางเรือในปีที่ผ่านมาดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	ที่ผ่านมา	

	 Source	:	www.plato.com

	 	แนวโน้มของธุรกิจขนส่งทางเรือในปี	2557	
 	 เน่ืองจากการส่งออกของประเทศที่ยังหดตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 แม้การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ	 และ 
สหภาพยโุรปทีเ่ริม่ขยายตวัในครึง่หลงัของปี	2556	จะมส่ีวนท�าให้ภาพรวมของการส่งออกในปี	2557	ขยายตวัได้	แต่ยงัมคีวามเสีย่ง 
ทางเศรษฐกิจและค่าเงินของประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อยู่บ้าง	เศรษฐกิจสหรัฐฯ	ยุโรป	และญี่ปุ่น	ที่ดีขึ้นจะทยอยส่งผลดี
ต่อการค้าในอาเซียน	 ท�าให้ความต้องการสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวดีขึ้น	 ปัจจัยในประเทศที่เป็นข้อจ�ากัด 
ในการขยายตัวด้านการส่งออกคือ	 ข้อจ�ากัดด้านแรงงานและเทคโนโลยี	 และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ียังม ี
ความไม่แน่นอนสูง
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	 	ส�าหรับธุรกิจเดินเรือ	 อัตราค่าระวางเรือในช่วงต้นปียังคงต�่าอยู่และจะค่อยๆ	 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับใกล้เคียงกับปี	2556	
หรือสูงกว่าเล็กน้อย	 การเลื่อนการส่งมอบเรือต่อใหม่จากปี	2556	 เพื่อทยอยส่งมอบในปี	2557	 ท�าให้ปริมาณเรือในตลาด 
สงูเกนิความต้องการใช้เรอื	 และอัตราการขายเรอืเป็นเศษเหลก็ในปี	2557	 คาดว่าจะลดน้อยลงกว่าปีทีแ่ล้วท�าให้การฟ้ืนตัวของ
ธรุกจิเดนิเรอืเป็นไปอย่างช้าๆ	กลยทุธ์ทีน่�ามาพจิารณาช่วยการฟ้ืนตวัคอืการเดนิเรอืช้าลง	(slow	steaming)	โดยเฉพาะอย่างยิง่
เมื่อน�ามาปฏิบัติร่วมกับการชะลอการส่งมอบเรือต่อใหม่ออกไปและการน�าเรือที่ศักยภาพไม่เพียงพอไปตัดท�าลายเป็น 
เศษเหล็ก	ทั้งนี้	คาดว่าในปี	2557	จะมีเรือถูกตัดท�าลายเป็นเศษเหล็กประมาณ	14	ล้านเดทเวทตันซึ่งลดน้อยลงจากปี	2555	
และ	2556	

   

	 Source	:	www.plato.com

 
	 	การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางเรือในประเทศไทยไม่เด่นชัด	 เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายบริหารเรือ 
ต่างประเภทกัน	นอกเหนือจากธุรกิจให้เช่าเรือแล้วธุรกิจหลักอีกด้านหนึ่งของบริษัทคือ	การรับบริหารจัดการเรือขนส่งสินค้า
ให้กับเจ้าของเรือทั่วโลก	 ซ่ึงเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปจากบริษัทๆ	 อื่นในประเทศ	 ภาพรวมของการแข่งขันจึงเป็นไปในระดับ
ประเทศและระดับสากล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศในอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	
	 	ส�าหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)	 ในปี	2558	 บริษัทเน้น 
ความส�าคัญเป็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากร	 ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมการอบรมคนประจ�าเรือและจัดหาโปรแกรม
การพัฒนาทักษะคนประจ�าเรือและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์มากขึ้น	 เพื่อให้การให้บริการเป็นไป 
โดยราบรืน่และสมบูรณ์	และในส่วนของกองเรอืบรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ	ขององค์กรทางทะเล
ระหว่างประเทศ	(International	Maritime	Organization-IMO)	 และสถาบันจัดชั้นมาตรฐานเรือ	(Classification	Society)	 
การพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบุคลากรผูค้วบคุมเรอืให้ทนัสมยัและเชีย่วชาญ	สามารถตดิตามเทคโนโลยไีด้ทนัการณ์	ส�าหรบั
การปรับปรุงกองเรือ	 บริษัทยังคงปริมาณเรือไว้เท่าเดิมแต่ปรับปริมาณเรือที่รับบริหารจัดการมากขึ้น	 เนื่องจากตลาดยังม ี
ความต้องการอีกมาก	และบริษัทมีความพร้อมเรื่องบุคลากรและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเรือ
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	 	 บรษิทัฯ	 ได้จ�าแนกความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย	 รวมท้ังการจดัหามาตรการป้องกันและบรรเทาความเสีย่งต่างๆ	

ไว้ดังนี้	

	 ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ	

	 ความเสี่ยงด้านการตลาด

(1)	ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา	

(2)	ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้า

(3)	ความเสี่ยงจากผู้ว่าจ้างบริหารเรือ

	 ความเสี่ยงด้านการบริหาร

	 ความเสี่ยงด้านการเงิน

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง

ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

	 	 เนื่องจากทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ	 ที่เป็นเรือขนส่งสินค้าทางทะเล	 มีลักษณะท่ีต้องเคลื่อนท่ีไปมาตลอดเวลาทั่วโลก 

ตามลกัษณะของธุรกจิ	ดงัน้ันจงึมคีวามเสีย่งในหลายๆ	ด้าน	อาทิ	อุบตัเิหตจุากการผจญกบัภัยธรรมชาต	ิเช่น	พาย	ุกระแสน�า้	กระแสลม	

และสภาพอากาศที่รุนแรง	 หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ	 หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงานเรือ	 หรือบุคคลอื่น 

ทีก่่อเหตใุห้เกดิความเสยีหายได้	เช่น	เรอืชนกนั	เรอืเกยตืน้	หรอืสนิค้าไฟไหม้	สนิค้าเสยีหายจากการเปียกชืน้จากน�า้ฝน	หรอืน�า้ทะเล	

อีกทั้งปัจจุบันยังมีภัยที่เกิดจากการกระท�าอันเป็นโจรสลัดท่ีมีพฤติกรรมการปล้นจับเรือพร้อมลูกเรือเพ่ือท�าการแลกกับค่าไถ่ที่เป็น

จ�านวนเงินมหาศาล	

	 	 ความเสีย่งดงักล่าวมาน้ี	จะน�ามาซ่ึงความสญูเสยีท้ังทรพัย์สนิของบรษัิทฯ	ตลอดจนเสยีโอกาสในการท�าธรุกจิท่ีต้องหยดุชะงกัลง

จากการที่ไม่สามารถด�าเนินการให้เรือวิ่งรับส่งสินค้าได้ตามปกติ	และรวมไปถึงการลดลงของรายได้ด้วย

	 	 ในเรื่องความเสี่ยงในด้านอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นนั้น	บริษัทฯ	มีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยได้มีการท�าประกันภัยทางทะเล

ที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ

1.	 การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร	(Hull	and	Machinery	Insurance)

2.	 การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ	(Protection	and	Indemnity	Insurance)

	 	 ส่วนความเสี่ยงทางด้านภัยจากการกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 บริษัทก็ได้มีการท�าประกันภัยเพิ่มเติมจากข้างต้นแล้ว	 รวมถึง 

มีมาตรการป้องกนัมาเสริมเพ่ือลดความเสีย่งลงด้วย	ส่วนต้นทุนท่ีส�าคญัของธรุกจิคอืราคาเชือ้เพลงิเรอื	ท่ีถกูก�าหนดโดยราคาตลาดโลก

เป็นต้นเหตุที่ควบคุมไม่ได้	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงเน้นการให้บริการแบบเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter)	ทั้งหมดเพราะ

ผู้จ้างเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน�้ามันเอง	

	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังได้เพิ่มธุรกิจรับบริหารจัดการเรือ	จึงท�าให้บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวโดยมีความเสี่ยง

ต�่ามากและไม่มีต้นทุนการเงินด้วย

	 	 ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าบริษัทฯ	มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระดับที่ดีมาก

ความเสี่ยงด้านการตลาด

	 	 เนื่องจากธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีเป็นธุรกิจเปิดเสรีและปริมาณการขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณการค้าของโลก	 ซ่ึงถ้าช่วงใด

ภาวะเศรษฐกจิด	ีตลาดเรือกจ็ะดด้ีวย	นอกจากนัน้การเข้ามาของคูแ่ข่งอาจท�าให้อปุทานด้านจ�านวนกองเรอืมากกว่าอปุสงค์ของตลาด	

สภาพการขึ้นลง	ตามวัฏจักรท�าให้เกิดความไม่แน่นอนของผลประกอบการ

	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพตลาดในปัจจุบันปริมาณการค้าของโลกเกิดความถดถอยอย่างเห็นได้ชัด	 อันสืบเนื่องมาจาก 

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของหลายๆ	 ประเทศ	 ทั้งยุโรปและอเมริกา	 อีกท้ังความต่อเน่ืองของการท่ีมีปริมาณการเร่งต่อเรือใหม่ๆ	 

เข้าสู่ตลาด	ที่ก่อให้เกิดจ�านวนกองเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จึงเกิดการสวนกันระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	กล่าวคือ	อุปสงค์ลดลง

อย่างต่อเนือ่ง	ในขณะทีอ่ปุทานกไ็ด้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งเช่นกัน	จงึน�าไปสูก่ารแข่งขนักันสงูเป็นอย่างมากของบริษัทเจ้าของเรือ	ผลทีต่ามมา

คือ	ราคาค่าระวางขนส่งได้ถูกบีบลงมาเป็นอย่างมาก	และต้องแข่งขันกันตลอดเวลา

3. ปัจจยัความเสีย่ง
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	 		บริษัทฯ	จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยได้เน้น	การบริการประเภทเดินเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter)	ที่ยาวนาน

ทั้งหมด	 เพราะผู้จ้างเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาสินค้าเอง	 ซึ่งเชื่อว่า	 บริษัทฯ	 มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาด 

ได้ในระดับดีมากถึงแม้ปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ	 ควบคุมได้ยากแต่บริษัทฯ	 ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกัน

อย่างสม�า่เสมอ	ด้วยการศกึษาวิเคราะห์สภาพตลาดอยูต่ลอดเวลาโดยอาศยัแหล่งข้อมลูการวจิยัต่างๆ	สถติจิาก	The	Baltic	Dry	Index	

(BDI)	ข้อมูลจากลูกค้า	นายหน้า	ฯลฯ	และที่ส�าคัญคือการเลือกใช้เรือแบบอเนกประสงค์	(Multipurpose	Vessel)	ขนาดเหมาะสม	 

ที่มีอุปกรณ์การขนถ่ายพร้อม	ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันท่วงที	

   (1) ความเสี่ยงจากผู้จ้างเหมา

		 	 ปัจจบุนับรษิทัฯ	ได้เน้นการให้บริการแบบเดนิเรือรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter)ท้ังหมด	ซึง่ลกัษณะธรุกจิประเภทนี้

บริษัทฯ	 จะต้องเป็นผู้จัดเรือ	 อุปกรณ์อื่นๆ	 และคนประจ�าเรือ	 ซ่ึงถือเป็นทรัพย์สินหลักท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 ให้บริการท่ัวโลกตาม 

ความต้องการและลกัษณะธุรกจิของผูจ้้างเหมา	 หรือผูจ้้างเหมาต่อ	 ซึง่ผูจ้้างเหมาเหล่านีอ้าจมปัีญหาด้านการเงนิอันจะส่งผลกระทบต่อ 

รายได้ของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงได้หาทางป้องกันความเสี่ยงด้วยการเลือกท�าธุรกิจเฉพาะกับบริษัทใหญ่และตรวจสอบประวัติของ 

ผู้จ้างเหมาจากลูกค้าและนายหน้าก่อนเสมอ	ตลอดจนมีการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

  (2) ความเสี่ยงจากนายหน้าหาสินค้าและหาผู้จ้างเหมาเรือ

		 	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในด้านนี้	บริษัทฯ	ได้ติดต่อกับนายหน้าระดับโลกที่มีความสามารถน่าเชื่อถือและคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ

บริษัทฯ	มาเป็นเวลานาน	จนสามารถวางใจได้ว่า	บริษัทฯ	จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

   (3) ความเสี่ยงจากธุรกิจการรับจ้างบริหารจัดการเรือ

	 	 สัญญาการจ้างบริหารจัดการเรือให้แก่บริษัทเจ้าของเรือ	จะมีระยะเวลา	ปีต่อปี	ซึ่งจะเกิดรายได้ให้แก่บริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	

หากลูกค้าพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลงานของการให้บริการ	 ก็สามารถต่อสัญญาต่อไปได้เป็นระยะๆ	 และมูลค่าของรายได้ก็จะ

เพิ่มขึ้น	หรือลดลงตามจ�านวนของเรือ	แต่หากลูกค้า	ไม่พึงพอใจในประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน	ก็จะไม่ท�าการต่อสัญญาจ้าง

เพื่อบริหารเรือ	 ซึ่งน�ามาสู่ความสูญเสียรายได้และโอกาสทางธุรกิจ	 ซึ่งปัจจัยส�าคัญอันจะส่งผลต่อความส�าเร็จหรือไม่นั้น	 ขึ้นอยู่กับ

ความรูค้วามสามารถของบุคลากรทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิตักิาร	ทัง้ในส�านกังานและบนเรอืและรวมไปถงึการมเีครือ่งมอืช่วย

ในการบรหิารงานทีทั่นสมยัและมปีระสทิธภิาพสงูอกีด้วย	บรษิทัฯ	จงึให้ความส�าคญัในการคดัสรรพนกังานและส่งเสรมิให้มกีารพฒันา

ความรู้อยู่อย่างสม�่าเสมอ	 และได้คัดสรรน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานในองค์กร	 เพื่อให้มั่นใจในการบริหารจัดการ	

และน�ามาซึ่งการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

ความเสี่ยงด้านการบริหาร

	 	 ถึงแม้การจัดการในการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์นาวีจะมีรายละเอียดในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งภายใน

และภายนอกบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	(โดยเฉพาะคนประจ�าเรือ)	 และบริหารจัดการทรัพย์สิน	 เช่น	 

การดูแลตัวเรือ	การขนถ่ายสินค้า	ฯลฯ	แต่นับว่าความเสี่ยงยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากและสามารถควบคุมได้	ดังนี้

1.	 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางเรือที่มีประสบการณ์และความช�านาญเฉพาะ

	 	 บริษัทฯ	 ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาก�าลังคน	 โดยส่งพนักงานเข้าท�าการฝึกอบรมในสถาบันต่างๆ	 ทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมด้านบุคลากร

2.	 ความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง

	 	 บริษัทฯ	 มีการวางแผนการซ่อมบ�ารุงเรือตามก�าหนดเวลาไว้	 เพ่ือให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดเวลา

3.	 ความเสีย่งจากข้อบังคบัตามมาตรฐานสากลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(International	Maritime	Organization	

หรือ	IMO	ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรือที่รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก

	 	 บริษัทฯ	ได้มีหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	บริษัทฯ	มีความช�านาญในการด�าเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลากว่า	30	ปี	

มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอย่างแท้จริง	มีการปรับปรุงสถานะองค์กรให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

4.	 ความเสี่ยงเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล	พ.ศ.	2549	(Maritime	Labour	Convention	2006)

	 	 บริษทัฯ	ได้เร่ิมด�าเนนิการตามขัน้ตอน	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถปฎบิตัไิด้ตามข้อก�าหนดทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่

วันที่	20	สิงหาคม	2556
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ความเสี่ยงด้านการเงิน

  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 ก)	 ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 ความผนัแปรของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศส่งผลกระทบถงึบรษิทัฯ	เนือ่งจากรายได้ทัง้หมดเป็นเงนิดอลลาร์	สรอ.	

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้	กล่าวคือ	รายได้ของบริษัทฯ	ทั้งหมดที่ได้รับ

มาเป็นเงินดอลลาร์	สรอ.	นั้น	จะน�าไปช�าระหนี้ที่เป็นเงินดอลลาร์	สรอ.	และเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นๆ	ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ	จึงกู้เงิน

ส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์	สรอ.	เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง	

ด้านอัตราดอกเบี้ย

	 	 ข)	 ด้านอัตราดอกเบี้ย

	 	 บริษัทฯ	ได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดต้นทุนดอกเบี้ย	โดยใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และ

ลอยตัวส�าหรับเงินกู้ยืมและบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกู้ยืมอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	มีความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์	สรอ.	เนื่องจากเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์	สรอ.	เกือบทั้งหมดมีอัตราส่วนต่าง

คงที่ซึ่งผูกกับอัตราดอกเบี้ย	LIBOR	แบบลอยตัว

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการเมือง

	 	 ภัยจากการกระท�าอันเป็นโจรสลัดบริเวณน่านน�้าประเทศโซมาเลีย	 ได้ถูกขยายพ้ืนท่ีออกมาจนครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ

มหาสมุทรอินเดีย	 อันเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้แก่บริษัทเดินเรือทั่วทั้งโลกเป็นอันมาก	 ซึ่งหากเรือล�าหนึ่งล�าใดตกอยู่ภายใต้การ 

ยดึครองของโจรสลดั	กจ็ะน�ามาซึง่ความสญูเสยีทางด้านการเงนิ	คอืจะต้องน�าเงนิจ�านวนมากเพือ่ท�าการไถ่ถอนเรอืและลกูเรอืคนืจาก

โจรสลัด	อีกทั้งยังต้องเสียโอกาสในการท�าการเดินเรือ	และรวมไปถึงการสูญเสียด้านขวัญก�าลังใจของลูกเรืออีกด้วย

	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้เรือแต่ละล�ามีการประกันภัยจากการกระท�าอันเป็นโจรสลัด	 อีกท้ังยังมีมาตรการป้องกันการถูกจู่โจมจาก 

โจรสลัดโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ได้รับการแนะน�าจากหน่วยงานนานาชาติท่ีเกี่ยวข้อง	(BMP4-	Best	Management	 

Practices	volume	4)	รวมไปถงึการจ้างหน่วยรกัษาความปลอดภยัตดิอาวธุเพือ่เป็นชดุคุม้ครองเรอือกีด้วย	ทัง้นีย่้อมก่อให้เกดิต้นทนุ

ที่มากขึ้นในการเดินเรือ	แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง	ก็นับว่ามีความคุ้มค่าอยู่
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธุรกิจหลัก	 ธุรกิจพาณิชย์นาวี

ทุนช�าระแล้วทั้งสิ้น	 325,350,000	บาท	(ณ	วันที่	27	ธันวาคม	2556)

เลขทะเบียนบริษัท	 0107536001613	(	เดิม	บมจ.	235	)

ส�านักงานใหญ่ที่	 อาคารมาโณทาวเวอร์	153	สุขุมวิท	39 

ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	

โทรศัพท์	 02-260-0050	

โทรสาร	 02-259-9825,	02-259-9824

E-mail	Address	 office@jutha.co.th

Website	 www.jutha.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	เจ	ชิปปิ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่:	 อาคารมาโณทาวเวอร์	153	ถนนสขุมุวทิ	ซอย	39	แขวงคลองตนัเหนอื	เขตวฒันา	กรงุเทพมหานคร	10110

ประเภทของกิจการ:		 ธุรกิจขนถ่ายสินค้า	ซ่อมเรือ	และขนส่งสินค้าทางบก

ทุนจดทะเบียน:		 15	ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	33.33	ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท		 จุฑาผกากรอง	ชิปปิ้งไพรเวท	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่:		 50	Raffles	Place,	#	17—	01	Singapore	Land	Tower,	Singapore	048623

ประเภทของกิจการ:		 ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน:	 15	ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	100	ของเงินลงทุนทั้งหมด

บริษัท		 ไทยเดน	มารีไทม์	จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่:		 153	อาคารมาโณทาวเวอร์	ซอยสุขุมวิท	39	(ซอยพร้อมพงษ์)	 

ถนนสุขุวิท	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

ประเภทของกิจการ:	 ธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน:	 225	ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุน:	 ร้อยละ	51	ของเงินลงทุนทั้งหมด

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์:	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	

	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110	

	 	 ประเทศไทย	

	 	 โทรศัพท์	:	02-229-2800

	 	 โทรสาร:	02-359-1259

4. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคญัอืน่

http://www.jutha.co.th
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	 ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด

	 	 790/12	ทองหล่อทาวเวอร์	ซอยทองหล่อ	18	

	 	 ถนนสุขุมวิท	55	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย	

	 	 โทรศัพท์:	 02-714-8842-3,	02-381-8016	-	7

	 	 โทรสาร:		 02-381-5716

	 	 นางสาวนงราม	 เลาหอารีดิลก	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่		4334

	 	 นายประดิษฐ	 รอดลอยทุกข์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่		218	

	 	 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

	 	 316/32	ซอยสุขุมวิท	22	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	
	 	 กรุงเทพมหานคร	10110	ประเทศไทย
  โทรศัพท์:	02-259-5300
	 	 โทรสาร:	02-260-1553
	 	 นางสุวิมล	 กฤตยาเกียรณ์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	2982
	 	 นางสาวสมจินตนา	 พลหิรัญรัตน์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	5599
	 	 นายวิสุทธิ์		 เพชรพาณิชกุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	7309
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของทรัพย์สิน

อาคารส�านักงาน
	 	 บริษัทฯ	 ได้เช่าอาคารที่ท�าการเลขที่	153	 อาคารมาโณทาวเวอร์	 ซอยพร้อมพงษ์	 ถนนสุขุมวิท	39	 แขวงคลองตันเหนือ	 

เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110	เนื้อที่ประมาณ	719.14	ตารางเมตร	มีก�าหนดระยะเวลาเช่าปีต่อปี	ค่าเช่าในปี	2556	จ�านวน	

963,858.67	บาท	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าความเย็น	3,303,763.72	บาท	รวม	4,267,622.39	บาท

เรือเดินทะเล

	 	 กองเรือที่บริษัทฯ	เป็นเจ้าของปี	2556

 
ชื่อเรือ (ปัจจุบัน) ปีสร้าง ประเทศ

ที่สร้าง เดทเวทตัน ประเภทเรือ ประเทศที่
จดทะเบียน

เส้นทางที่ให้บริการ
ในปัจจุบัน 

1 Nordana	Malee 2552 ญี่ปุ่น 11,945 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย ทั่วโลก

2 Nordana	Andrea 2543 ญี่ปุ่น 8,974 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย ทั่วโลก

3 Nordana	Sophie 2541 ญี่ปุ่น 8,976 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย ทั่วโลก

4 Jutha	Patthama 2539 ไต้หวัน 8,241 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย เอเชีย-ตะวันออกกลาง

5 Jutha	Dhammaraksa 2538 ญี่ปุ่น 8,691 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย เอเชีย-ตะวันออกกลาง

    46,827    

  

	 	 บริษัทฯ	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล	 โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	

ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลส�าหรับก�าไรสทุธิเป็นเวลา	8	ปี	นอกจากนีย้งัได้รบัสทิธอ่ืินๆ	โดยเรอืท่ีจดทะเบยีนเป็นเรอืไทย	ชกัธงไทย

ได้รับสิทธิในการขนส่งสินค้าของราชการไทยรัฐวิสาหกิจและยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล	

ระหว่างประเทศ	ตามพระราชกฤษฎีกา	ออกตามความในประมวลรัษฎากร	ฉบับที่	314	ลงวันที่	1	พฤศจิกายน	2540	

	 	 ส�าหรับ	บริษัท	ไทยเดน	มารีไทม์	จ�ากัด	ได้รับ	บัตรส่งเสริม	เลขที่	2895(2)/2555	จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ 

วันที่	16	ตุลาคม	2555	ประเภท	7.9	กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่

สิทธิผลประโยชน์และเงื่อนไขหลักที่ได้รับ

1.	 ตามมาตรา	25	ให้ได้รับอนุญาตน�าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ	หรือผู้ช�านาญการ	คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ

บุคคลท้ังสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ�านวน	 และก�าหนดระยะเวลาให้อยู ่ในราชอาณาจักรเท่าที ่

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

2.	 ตามมาตรา	26	ให้คนต่างด้าว	ซ่ึงเป็นช่างฝีมอื	หรอืผูช้�านาญการท่ีได้รบัอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรตามมาตรา	25	ได้รบั

อนุญาตท�างานเฉพาะต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้

อยู่ในราชอาณาจักร

3.	 ตามมาตรา	28	ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

4.	 ตามมาตรา	31	 วรรคหนึ่ง	 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของเงินลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	มีก�าหนดเวลาแปดปี	นับแต่วันที่

เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	

5.	 ตามมาตรา	34	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ตามมาตรา	31	ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษเีงนิได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบิคุคลนัน้

6.	 ตามมาตรา	37	ให้ได้รับอนุญาตให้น�า	หรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้
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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

mailto:HSB4371@globeemail.com
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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

mailto:HSCU2@globeemail.com
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DESCRIPTION OF MV JUTHA BUDDHACHART 
(Current	Name:	NORDANA	SOPHIE)

BUILT:	1999	BY	HIGAKI	SHIP	BUILDING,	JAPAN	 
FLAG:	THAI	/	CALL	SIGN:	HSCP2	 
IMO	NO.	:	9205562	 
INMARSAT-C	:	456727410	 
MINI-M	TEL:	764465747	 
MINI-M	FAX:	764465749	 
MINI-M	E-MAIL:	HSCP2@globeemail.com

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

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

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

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

CARGO CAPACITIES

 GRAIN BALE

NO.1	UPPER	HOLD 3,516.09 3,224.87

NO.1	LOWER	HOLD 2,878.79 2,667.24

NO.2	UPPER	PART 5,594.24 5,192.40

NO.2	LOWER	HOLD 4,616.63 4,209.79

TOTAL 16,605.75 15,294.30

HATCH DIMENSIONS

HOLD	#1

 

HATCH	COVER	20.30	x	12.60	M

TWEEN	DECK	COVER	21.00	x	12.60	M	

HOLD	#2

 

HATCH	COVER	33.60	x	12.60	M

TWEEN	DECK	COVER	36.40	x	12.60	M	

HATCH	COVER:	SINGLE	PULL	FLASH

TWEEN	DECK	COVER:	PONTOON

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

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

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

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

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

DIMENSIONS  
LOA:	104.13	M 
LBP:	96.95	M 
BEAM:	19.00	M 
 
SPEED/CONSUMPTION  
SERVICE	SPEED:	12.7	KTS	 
CONSUMPTION:	11.2	MT	IFO-180	+	0.4	MT	MGO	/	DAY	 
PORT	CONSUMPTION	:	1.3	MT	/	DAY

CARGO CAPACITIES

 GRAIN BALE

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 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 
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

mailto:HSCU2@globeemail.com


รายงานประจำาปี 2556 บริษัทฯ จุฑานาวี จำากัด (มหาชน) 23

DESCRIPTION OF MV JUTHA DHAMMARAKSA 

BUILT:	1995	BY	SHIN	KOCHIJUKO,	JAPAN	 
FLAG:	THAI	/	CALL	SIGN:	HSB3370	 
IMO	NO.	:	9114050	 
INMARSAT-C	:	456761530	 
INMARSAT	M	TEL:	656703610	 
INMARSAT	M	FAX:	656703611	 
NTT	DoCoMo	TEL:	(81)	90	-	30228466	 
NTT	DoCoMo	FAX:	(81)	90	-	30228467

CLASSIFICATION  
NK	NS*	AND	MNS*

TONNAGE  
GRT:	6,275	 
NRT:	3,891	 
DWT:	8,691	MT	 
SUMMER	DRAFT	:	8.219	M 
LIGHTSHIP	:	2,571	MT	

DIMENSIONS  
LOA:	100.59	M 
LBP:	93.50	M 
BEAM:	18.80	M

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

CARGO CAPACITIES

 GRAIN BALE
NO.1	HATCH	PART 496.83 496.83
NO.1	UPPER	HOLD 3,446.56 3,219.74
NO.1	LOWER	HOLD 3,172.25 2,931.22
NO.2	HATCH	PART 496.83 496.83
NO.2	UPPER	PART 3,161.85 2,995.72
NO.2	LOWER	HOLD 3,166.48 2,955.79
TOTAL 13,940.80 13,096.13

HATCH DIMENSIONS

HOLD	#1 HATCH	COVER	24.00	x	12.60	M
TWEEN	DECK	COVER	24.00	x	12.60	M	

HOLD	#2 HATCH	COVER	24.00	x	12.60	M
TWEEN	DECK	COVER	24.00	x	12.60	M

HATCH	COVER:	SINGLE	PULL	FLASH
TWEEN	DECK	COVER:	PONTOON

CARGO GEAR 
DERRICK	25	MT	x	2	(NO.1	FWD	AND	NO.2	AFT)	 
SINGLE	CRANE	30	MT	x	2	(NO.1	AFT)	OR	 
(60	MT	TANDEM)	

MACHINERY 
MAIN	ENGINE:	MAN	-	B&W,	5L35	4,400	PS	 
AUX	ENGINE:	2	x	YANMAR	S	165	L,	480	PS	
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บริษัทย่อย บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ�ากัด

ชื่อเรือ	(ปัจจุบัน) ปีสร้าง
ประเทศที่

สร้าง
เดทเวทตัน ประเภทเรือ

ประเทศที่	

จดทะเบียน

เส้นทางที่ให้บริการ 

ในปัจจุบัน

M.V.Fredensborg 2554 จีน 12,580 เทกอง/อเนกประสงค์ ไทย ทั่วโลก

M.V.FREDENSBORG

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

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

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

HOLDS / HATCHES  
3	HOLDS	-	DIMS:	 HOLD	1:	18,75	x	15,00	/	10,00	M	 	

HOLD	2:	42,00	x	17,50	M	
	 HOLD	3:	25,50	x	17,50	M	
3	HATCHES	-	DIMS:	 HATCH	1:	18,75	x	15,00	/	10,00	M 

HATCH	2:	42,00	x	17,50	M	
	 HATCH	3:	25,50	x	17,50	M	
TWEENDECKS:		 SAME	DIMENTION	AS	HOLDS 

NO	ABSTUCTIONS	BETWEEN	HATCHES,	
THUS	MAKING	CLEAR	DECK	SPACE	UP	TO	
104,05	x	17,50	M

TWEENDECK HEIGHTS  

HOLD	1:	5,38	/	4,55	M		

HOLD	2	-	LOWER	LEVEL:	3,20	/	7,18	M	

HOLD	2	-	MIDDLE	LEVEL:	5,95	/	4,43	M	

HOLD	2	-	UPPER	LEVEL:	7,40	/	2,98	M	

HOLD	3:	5,54	/	4,43	M		

ABOVE	BASIS	TANKTOP	/	TWEENDECK	

LOAD DISTRIBUTION  

TANKTOP:	16,00	MT/SQM	 	

HATCH	COVERS:	1,75	MT/SQM	 	

HOLD	1	-	TWEENDECK:	2,50	MT/SQM	

HOLD	2	-	TWEENDECK,	UPPER	LEVEL:	2,50	MT/SQM

HOLD	2	-	TWEENDECK,	MIDDLE	LEVEL:	4,00	MT/SQM	

HOLD	2	-	TWEENDECK,	LOWER	LEVEL:	4,00	MT/SQM

HOLD	3	-	TWEENDECK:	4,00	MT/SQM	

TONNAGE   

DWT:	12.580	TONS	 	

GR/NT:	9.611/4.260	TONS	 	 	 	

SPEED AND CONSUMPTION 

ABOUT	15	KNOTS	ON	ABT	24	MTIFO	380	CST	

PORT	CONSUMPTION	IDLE:	ABT	1,5	MT	MGO

PORT	CONSUMPTION	WITH	GEAR	WORKING:	ABUT	2,5	MT	MGO

CARGO CAPACITIES  

CARGO	CAPACITY:	ABOUT	15.953	CBM	

CONTAINERS	IN	HOLDS:	334	TEU	 	

CONTAINERS	IN	DECK:	331	TEU		

CONTAINERS	IN	TOTAL:	665	TEU		

-	INCLUDING	50	REEFER	CONTAINERS	

CRANES  

TWO	NMF	CRANES	-	LIFTING	CAPACITY	(SWL):

150,0	T	-	OUTREACH:	4,5	-	16,0	M	

120,0	T	-	OUTREACH:	4,5	-	19,0	M	

95,0	T	-	OUTREACH:	4,0	-	24,0	M	

70,0	T	-	OUTREACH:	3,5	-	33,0	M	

38,0	T	-	OUTREACH:	3,5	-	33,0	M	

CRANES	ABLE	TO	LIFT	UP	TO	300	MT	IN	COMBINATION
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นโยบายการลงทุน

	 	 	 ตารางนโยบายการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และ	บริษัทร่วมในธุรกิจต่างๆ	ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย ประเภทและ
ลักษณะธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว % การ

ถือหุ้น
ต้นทุน

เงินลงทุน
มูลค่า

เงินลงทุนสุทธิ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายอื่นที่เหลือ

จุฑาผกากรอง

ชิปปิ้ง	ไพรเวท

พาณิชย์นาวี 8,863,850.00 100 8,863,850.00 8,863,850.00 -ไม่มี-

บริษัทร่วม

เจ	ชิปปิ้ง	

เซอร์วิส

ขนถ่าย

สินค้า

ตัวแทนเรือ

15,000,000.00 33.33 5,000,000.00 5,000,000.00 บรษัิท	ซ	ีแอนด์	พ	ีจ�ากดั

พลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ

นายชเนศร์	เพ็ญชาติ

บริษัทอื่นๆ

มิตซูบิซิ 

โลจิสติคส์	

(ประเทศไทย)

สั่งสินค้าเข้า

ส่งสนิค้าออก

ขนส่งสินค้า

ทางบก

ทางเรือ

ทางอากาศ

12,000,000.00 7.5 900,000.00 900,000.00 บริษัท	มติซูบิซิโลจสิตคิส์	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

บริษัทโตเกียวมารีน	

เชาท์อีสต์	(อาคเนย์)	

บริการ	จ�ากัด

บริษัท	บีทีเอ็ม	โฮสดิ้ง	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บริษทั	บทด	จ�ากดั พาณิชย์นาวี 333,000,000.00 3.04 10,130,430.00 10,130,430.00 รัฐบาล

บริษัท	ไทยเดน

มารีไทม์	จ�ากัด

พาณิชย์นาวี 225,000,000.00 51 114,749,900.00 114,749,900.00 NORDANA	LINE	A/S	

(ประเทศเดนมาร์ก)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

	 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	614,864,570	บาท 

(ส่วนของบริษัทใหญ่	486,985,705	บาท	และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	127,878,865	บาท)

	 มูลค่าสินทรัพย์	ตาม	(	2.1	)	ต่อหุ้นเท่ากับ	5.67	บาท
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5.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 

	 	 บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่	24	 มิถุนายน	2519	 ด้วยทุนจดทะเบียน	40	 ล้านบาท	 ได้เข้าเป็น 

บรษิทัรบัอนญุาตของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมือ่วนัท่ี	29	ธนัวาคม	2532	ด้วยการจดทะเบยีนเพิม่ทุนเป็น	60	ล้านบาท	และ 

ต่อมาตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ได้ปรับปรงุหลกัเกณฑ์ในการเป็นบรษัิทจดทะเบยีน	ด้วยผลทางกฎหมายแห่งพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	2535	 ให้บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันท่ี	 

16	พฤษภาคม	2535	ได้เพ่ิมทนุเมือ่วันที	่15	พฤศจกิายน	2537	เป็น	240	ล้านบาท	วนัท่ี	19	เมษายน	2544	ได้เพิม่ทุนจดทะเบยีน	และ

เรียกช�าระเต็มมูลค่าอีก	240	ล้านบาท	เป็น	480	ล้านบาท	วันที่	29	พฤษภาคม	2546	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก	380	ล้านบาท	เป็น	

860	ล้านบาท	วันที่	19	กันยายน	2548	บริษัทฯ	ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	

จ�านวน	516	 ล้านบาท	 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม	 โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจากเดิม	860	 ล้านบาท	 ลงเหลือ	 

344	ล้านบาท	โดยวธิกีารลดมลูค่าหุน้จากเดมิหุน้ละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	4	บาท	และได้จดทะเบยีนท่ีกระทรวงพาณิชย์เรยีบร้อยเมือ่วนัที	่ 

28	พฤศจิกายน	2548	 และเมื่อ	14	 กันยายน	2549	 ได้ลดทุนจดทะเบียนเหลือ	258	 ล้านบาท	 โดยการลดมูลค่าหุ้นจาก	4	 บาท	 

เป็น	3	บาท	เพื่อชดเชยผลการขาดทุนสะสม	ปัจจุบันกลุ่มตระกูลเพ็ญชาติเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ก.	 บรษิทัฯ	มทีนุจดทะเบียน	ณ	วันที	่27	ธันวาคม	2556	จ�านวน	650,700,000	บาท	เรยีกช�าระแล้วท้ังสิน้	325,350,000	บาท	

จ�านวนหุ้น	216,900,000	หุ้น	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	214,350,000	หุ้น	หุ้นบุริมสิทธิ	2,550,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	3	บาท

	 	 ข.	 สิทธิแห่งหุ้นบุริมสิทธิมีดังนี้	

1.	 เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	ให้มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผล	โดยจะได้รับเงินปันผล	ในอัตราร้อยละ	10	ต่อปี	

ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิตามที่ตราไว้

2.	 ในปีใดทีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิปันผลให้หุน้บรุมิสทิธ	ิให้น�าเอกสทิธิด์งักล่าวในข้อ	1	ของหุ้นบริุมสทิธไิปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ 

3	 หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่ก�าหนดในข้อ	1	ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่

หุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน

4	 หุ้นบุริมสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ

	 	 การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น	 จะกระท�าได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท	 ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค ์

จะแปลงหุ้นดังกล่าว	ยื่นค�าขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

5. ข้อมลูหลกัทรพัย์และผูถ้อืหุน้
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5.2  ผู้ถือหุ้น

	 	 (1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

	 	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	คิดเป็นร้อยละของหุ้น	ณ	วันที่	17	ธันวาคม	2556	รวมทั้งสิ้น	108,450,000	หุ้น

ล�าดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 นายชเนศร์	 เพ็ญชาติ 17,104,985 15.772

2 นางสาวนีรชา	 ปานบุญห้อม 15,715,000 14.839

3 นางปริยนาฎ	 ยังส์ 8,299,800 	7.837

4 นางสาวปาลีรัฐ	 ปานบุญห้อม 6,735,000 	6.360

5 นายวิชัย	 จิรเจริญกิจกุล 2,675,100 	2.526

6 DANSKE	BANK	A/S 2,395,600 	2.262

7 พล.ร.ต.ชาโณ	 เพ็ญชาติ 2,094,688 	1.978

8 บริษัท	บริหารและพัฒนา	เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จ�ากัด	(มหาชน) 1,600,000 	1.511

9 นายสุชาติ	 หวังสว่างกุล 1,476,800 	1.395

10 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 1,062,400 	1.003

จ�านวนหุ้นทั้งหมด 59,159,373	 55.483

	 	 กลุ่มตระกูลเพ็ญชาติ	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

	 	 ไม่มี
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	 	 บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ	Stable	dividend	-	per	-	share	policy	ซึ่งบริษัทจะจ่าย

เงนิปันผลประมาณ	50	%	ของก�าไรสทุธจิากการด�าเนินงานหากผลประกอบการของบรษัิทมกี�าไร	โดยท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัิ

การจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับบริษัทย่อยของบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติโดย 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน	ในกรณีที่ผลการด�าเนินการมีก�าไร

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล
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7. โครงสร้างการจดัการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

	 	 คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วยกรรมการ	8	ท่าน	ดังมีรายนามต่อไปนี้

1 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ

2 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

3 นายศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ

4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

5 นายสมพร ไพสิน กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6 นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการอิสระ

7 นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ

8 นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ

ประวัติ

1.	พลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ

ต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการ

อายุ	 89	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 2,094,688	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 1.93

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 บิดาของ	 นายชเนศร์	 เพ็ญชาติ		กรรมการผู้จัดการ

	 	 บิดาของ	 นายศรัณย์	 เพ็ญชาติ		กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ทร.

	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	14	 	

ประวัติการท�างาน

	 2534	-	2539	 ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย

	 2528	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เจ	ชิปปิ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 2525	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2518	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	มาโณ	จ�ากัด

	 2509	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซี	แอนด์	พี	จ�ากัด	

ประวัติการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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2.นายศุกรีย์	แก้วเจริญ 

ต�าแหน่ง		 กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 76	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 24,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีทางการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 ปริญญาโททางการบัญชี	Southern	Illinois	University,	U.S.A.

	 	 ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

	 2552	-	ปัจจุบัน		 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

		 	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ยิบอินซอยและแย็คส์	จ�ากัด

	 2545	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เพ็ทฟอร์ม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมการในคณะที่ปรึกษาจัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2533	-	ปัจจุบัน		 รองประธานกรรมการและประธาน	

		 	 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2524	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2522	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	สยามน�้ามันละหุ่ง	จ�ากัด

ประวัติการอบรม

	 2550		 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 2548		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2548		 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	 

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2546		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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3.	นายศิริชัย	สาครรัตนกุล

ต�าแหน่ง		 กรรมการอิสระ
อายุ	 65	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์	(Diplom-Volkswirt)	
	 	 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐชาร์เยอรมนี;	
	 	 Hubert	H.	Humphrey	Fellow,	
	 	 Boston	University	&	American	University,	U.S.A;
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	4313

ประวัติการท�างาน
	 2554	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	 2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการนโยบาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 และประธานกรรมการธรรมภิบาล	และความรับผิดชอบต่อสังคม
	 	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ	แห่งประเทศไทย
	 2553	-	ปัจจุบัน		 กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	 	 บริษัท	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2552	-	2553		 ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาองค์กร	
	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(ส.ส.ส.)
	 2550	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษา	สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2547	-	2552		 รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
	 2543	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ดบัเบ้ิลเอ	(1991)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (บริษัท	แอ๊ดวานซ์	อะโกร	จ�ากัด	(มหาชน))
	 2542	-	2544		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2537	-	2547		 กรรมการ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2537	-	2547		 รองผู้จัดการทั่วไป	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 2520	-	2537		 เศรษฐกรผู้ช่วย-ผู้อ�านวยการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	

ประวัติการอบรม
	 2555	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 2555	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executives	Program	(ACEP)	 
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 2554	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 2545	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น23	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 2540	 หลักสูตร	International	Board	&	Directors	Seminar	
	 	 จัดโดย	Swedish	Academy	of	Directors	ณ	กรุงสต็อคโฮล์ม
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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4.	นายอดุลย์	จันทนจุลกะ

ต�าแหน่ง	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 68	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	พฤกษาเรียลเอสเตท	

	 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	จุฑานาวี	

	 2542	-	2545	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารเครือข่ายสาขา

	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประวัติการอบรม

	 2550		 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(ROC)	 

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2548		 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2546		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี	

5.	นายสมพร	ไพสิน

ต�าแหน่ง		 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 67	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

	 2547	-	ปัจจุบัน		 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2540	-	ปัจจุบัน		 ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประวัติการอบรม

	 2551		 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2548		 หลักสูตร	Finance	for	Non	Finance	Director	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2547		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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6.	นายโกวิท	กุวานนท์    

ต�าแหน่ง		 กรรมการอิสระ

อายุ	 71	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 39

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	ASIAN	INSTITUTE	OF	TECHNOLOGY

ประวัติการท�างาน

	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2541	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสมาคมเจ้าของเรือไทย

	 2534	-	2541	 กรรมการบริหาร	กลุ่มยูนิไทย	ประกอบด้วย	บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ

	 	 เดินเรือทะเลขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	อู่ต่อและซ่อมเรือเดินทะเล	ท่าเรือ		

	 	 คอนเทนเนอร์	และ	คลังสินค้า	โดยรับผิดชอบแผนงานและพัฒนาโครงการ	

ประวัติการอบรม

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 2551	 Transport	Policy,	Planning	and	Analysis	Course,	

	 	 Economic	Development	Institute,	Washington	D.C.,	U.S.A.	

	 2532		 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	5	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี

7.	นายศรัณย์	เพ็ญชาต ิ    

ต�าแหน่ง	 กรรมการ

อายุ	 60	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 467,700	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.43

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 บุตรของพลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ	 ประธานกรรมการ

	 	 พี่ชายของนายชเนศร์	เพ็ญชาติ	 กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

	 2534	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	เจ	ชิปปิ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 2531	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2524	-	ปัจจุบัน	 กรรมการและที่ปรึกษา	บริษัท	ซี	แอนด์	พี	จ�ากัด

	 2518	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มาโณ	จ�ากัด	

ประวัติการอบรม

	 2547		 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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8.	นายชเนศร์	เพ็ญชาต ิ    

ต�าแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ

อายุ	 54	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 17,104,985	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 15.77

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 บุตรของพลเรือตรี	ชาโณ	เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ

	 	 น้องชายของนายศรัณย์	เพ็ญชาติ	 กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Babson	College,	Massachusetts,	U.S.A.

	 	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston	University,	Massachusetts,	U.S.A.

ประวัติการท�างาน

	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 

	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะท�างานส่งเสริมกิจการเรือไทย	

	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 2550	-	2556	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	

	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการการค้าบริการ	สาขาการขนส่ง	กระทรวงคมนาคม	

	 2539	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	สมาคมเจ้าของเรือไทย

	 2529	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการอบรม

	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

	 	 จัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี

ส่วนได้เสีย ไม่มี

การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมปกติอย่างน้อยปีละ	4	 ครั้ง	 หรือ	3	 เดือนครั้ง	 ตามก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 โดยมีวาระ

พจิารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	เลขานุการคณะกรรมการมหีน้าทีจ่ดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชุม

และเอกสาร	ก่อนการประชุมล่วงหน้า	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	ระยะเวลา

การประชุมแต่ละครั้ง	จะใช้เวลาประมาณ	3	ชั่วโมง	โดยในปี	2556	ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมจ�านวน	8	ครั้ง
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รายนามคณะกรรมการ 	จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันประชุม

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 8/8 ครั้งที่	1 วันที่	27	กุมภาพันธ์2556

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ 8/8 ครั้งที่	2 วันที่	7	มีนาคม	2556

นายศิริชัย สาครรัตนกุล 7/8 ครั้งที่	3 วันที่	14	พฤษภาคม	2556

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 8/8 ครั้งที่	4 วันที่	13	สิงหาคม	2556

นายโกวิท กุวานนท์ 8/8 ครั้งที่	5 วันที่	12	กันยายน	2556

นายสมพร ไพสิน 8/8 ครั้งที่	6 วันที่	16	ตุลาคม	2556

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ 8/8 ครั้งที่	7 วันที่	13	พฤศจิกายน	2556

-	คุณศิริชัย	ลาประชุม

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ 8/8 ครั้งที่	8 วันที่ 20	พฤศจิกายน 2556

	 นอกเหนือคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	ดังต่อไปนี้

คณะอนุกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้

  

   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบคณะปัจจบัุนได้รับแต่งตัง้	เมือ่วนัท่ี	27	กมุภาพนัธ์	2556	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	ดงัรายชือ่

ต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม วันประชุม

นายศุกรีย์ แก้วเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้งที่	1 วันที่	27	กุมภาพันธ์	2556

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้งที่	2 วันที่	14	พฤษภาคม	2556

นายสมพร ไพสิน กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้งที่	3 วันที่	13	สิงหาคม	2556

ครั้งที่	4 วันที่	11	กันยายน	2556

ครั้งที่	5 วันที่	18	กันยายน	2556

ครั้งที่	6 วันที่	13	พฤศจิกายน	2556

	 	 ผู้ได้รับมอบหมายจาก	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ	 มกีารประชุมสม�า่เสมอในปี	2556	 มกีารประชมุท้ังสิน้	6	 ครัง้	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุครบทกุคน 

ในการประชุมทุกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

   คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

	 	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

	 	 	 1.	 นายชเนศร์	 เพ็ญชาติ

	 	 	 2.	 นางอัจฉรา	 ศริพันธุ์

	 	 	 3.	 นางนันทินี	 โชคระดา

	 	 	 4.	 นางชมนาด	 กนกวรพรรณ

	 	 	 5.	 นายธวัชชัย	 อ่อนสวัสดิ์	
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

	 	 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการ	8	คน	โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน	กรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร	6	คน	และกรรมการอิสระ	5	คน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้

รายนามคณะกรรมการ	

ชื่อ ต�าแหน่ง

พลเรือตรีชาโณ	 เพ็ญชาติ ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายศุกรีย์	 แก้วเจริญ กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริชัย	 สาครรัตนกุล กรรมการอิสระ

นายอดุลย์	 จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

นายสมพร	 ไพสิน กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

นายโกวิท	 กุวานนท์ กรรมการอิสระ

นายศรัณย์	 เพ็ญชาติ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายชเนศร์	 เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การแยกต�าแหน่ง 

	 	 ประธานคณะกรรมการท�าหน้าทีด่แูลการใช้นโยบาย	และแนวทางการปฏิบตังิานเชงิกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร

ได้พิจารณาและจัดท�าข้ึน	 ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการด�าเนินไปจนส�าเร็จลุล่วง	 กรรมการทุกคนได้มีส่วนร่วมใน 

การประชุมและตั้งค�าถามส�าคัญๆ	ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง

	 	 อ�านาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รับการจ�ากัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน	 กรรมการจะประชุมกันเป็น

คร้ังคราวเพือ่ให้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุฝ่ายบรหิารผ่านกรรมการผูจ้ดัการ	ในขณะเดยีวกนั	คณะกรรมการจะไม่ยุง่เกีย่วกบังานประจ�า	

หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายใต้ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร	กรรมการผูจ้ดัการเท่านัน้ที่ได้รบัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการให้ท�างาน

เหล่านี้	 ดังนั้นอ�านาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการจึงสอดรับกับฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 

ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน

บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ 

  ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ

	 	 ประธานคณะกรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ	และในการประชมุผูถ้อืหุ้น	หากประธานคณะกรรมการ

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	 รองประธานคณะกรรมการจะท�าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม	 หากประธานคณะกรรมการและรองประธาน

คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	 คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านให้เป็นประธานในที่ประชุมนั้น	

ประธานคณะกรรมการรับผดิชอบดแูลให้การประชุมเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วกบัการประชุม	

(ถ้ามี)	ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น

  คณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด	 และปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ	 และระเบียบ

ทัง้หมด	คณะกรรมการมหีน้าทีห่ลกัในการก�ากบั	และก�าหนดทศิทางการบรหิารจดัการเพือ่ประโยชน์ของ	บรษิทั	จฑุานาว	ีจ�ากดั	(มหาชน)	

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการโดยตรง	 หรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน	 คณะกรรมการพึงมีอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังต่อไปนี้
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1.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัทฯ	 ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ในเรื่องที ่

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ	 เช่น	 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการซือ้	หรอืขายสนิทรพัย์ท่ีส�าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืตามทีห่น่วย

งานราชการอื่นๆ	ก�าหนด	เป็นต้น

2	 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการด�าเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

3	 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีณุสมบัต	ิ และไม่มลีกัษณะต้องห้าม	 ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั

พ.ศ.	2535	และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึงประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

4	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร	 โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

5	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

	 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ต่อไป

6.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง

ประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.	 พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	ได้

8.	 แต่งต้ังบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ	 หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให ้

บคุคลดงักล่าวมอี�านาจ	และ/หรอืภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร	ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลง

หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	ได้

9.	 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มา	หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ ้น	 ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.	พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันเว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ท้ังนี้ในการ

พิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.	พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุ้น	เมือ่เห็นว่าบรษัิทฯ	มกี�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นนัน้และรายงาน

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

	 	 คณะกรรมการได้มอบหมายอ�านาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการ	 ซึ่งจะท�างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีบริหารอื่นๆ	 

ในการบรหิารจดัการธรุกจิเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของบรษัิทฯ	 และเพือ่ให้เป็นไปตามแผน	 ค�าสัง่	 หรอืทิศทางอย่างหนึง่อย่างใด 

ของคณะกรรมการ	

	 	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายใน	และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ	

ด�าเนนิอยูใ่นปัจจบุนั	โดยคณะกรรมการจะท�างานร่วมกบัฝ่ายบรหิารอย่างใกล้ชดิในลกัษณะทีส่อดคล้องกบักรอบค่านยิมหลกั	พนัธกจิ	และ

วิสัยทัศน์	(Core	Value,	Mission,	and	Vision	(VMV)	Framework)	 ของบริษัทฯ	 รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการ 

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

  กรรมการผู้จัดการ 

	 	 อ�านาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการเห็นสมควร	รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้	

1.	 ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ	 เป็นไปตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 งบประมาณและแผนท่ีคณะกรรมการ 

ให้ความเห็นชอบ	โดยให้เป็นไปตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย	ระเบียบ	และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	

2.	 ตดิตามและจดัท�ารายงานทีเ่กีย่วกบัสภาพธรุกจิ	และฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ	รวมท้ังการให้ค�าแนะน�าว่าด้วยทางเลอืก

และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

3.	 พจิารณาและให้ความเหน็ชอบธรุกรรมทางธรุกจิตามค�าสัง่ของคณะกรรมการและภายใต้ขอบเขตทีค่ณะกรรมการก�าหนด
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4.	 จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมดทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุนซึ่งรวมไปถึงฝ่ายการเงิน	 การบริหาร 

ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การปฏิบัติการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	และธุรการ

5.	 เป็นตัวแทนบริษัทฯ	รวมทั้งมีอ�านาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและผู้มีอ�านาจในการควบคุม

6.	 ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและด�าเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

8.	 ท�างานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	มอบหมาย

9.	 ดูแลให้มีการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

10.	กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ	ก่อนน�าส่งคณะกรรมการ	

  

7.2 ผู้บริหาร

	 	 ผู้บริหารบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

1.	 พลเรือตรีชาโณ		 เพ็ญชาติ	 ประธานกรรมการ

2.	 นายชเนศร์		 เพ็ญชาติ	 กรรมการผู้จัดการ

3.	 เรือเอก	พยุง		 เจริญสุข	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

4.	 นายวันชัย		 นิพยากรณ์	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ารุง

5.	 นายวรเศรษฐ์		 เรืองศรี	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่าและแผนกปฏิบัติการ

6.	 นางอัจฉรา		 ศริพันธุ์	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี

7.	 นางทัศนียา		 ศรีเจริญ	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

8.	 นางนันทินี		 โชคระดา	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ

9.	 นายทวีศักดิ์		 เย็นสบาย	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ารุง

10.	นางชมนาด		 กนกวรพรรณ	 เลขานุการบริหารอาวุโส	เลขานุการบริษัท

11.	นายพิชัย		 กลอนกลาง	 DPA	ผู้จัดการอาวุโส	แผนกบริหารด้านความปลอดภัยและแผนกคนประจ�าเรือ

12.	นายพนม		 เผ่าจินดา	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ

13.	นายธวัชชัย		 อ่อนสวัสดิ์	 ผู้จัดการแผนกประกันภัย

14.	นางสาวมาลี		 สถิตเศรษฐ์	 ผู้จัดการแผนกการตลาด

15.	นางนิภา		 อารีนิจ	 ผู้จัดการแผนกการเงิน

16.	นางจิราภรณ์		 เชื้อเมืองพาน	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

17.	นางสาวญาณิศา		นาคท้วม	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

18.	นายเริงณรงค์		 เรืองทอง	 ผู้จัดการแผนกคนประจ�าเรือ

19.	นายธีระชาต		 ศาสตร์สุข	 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง

20.	นายเดชา		 เข็มทอง	 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง

21.	นายสุรเชษฐ์		 รสใจ	 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง

22.	นายสันติ		 ศรีทอง	 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง

23.	นายพฤกษ์		 พันธ์ศรี	 รองผู้จัดการแผนกคนประจ�าเรือ
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ประวัติ

1.	พลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาต ิ

ต�าแหน่ง	 ประธานกรรมการ
อายุ	 89	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 2,094,688	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 1.93
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 บิดาของนายชเนศร์		เพ็ญชาติ	 กรรมการผู้จัดการ
	 	 บิดาของนายศรัณย์		 เพ็ญชาติ		 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ทร.
	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	14	
ประวัติการท�างาน
	 2534	-	2539	 ประธาน	สมาคมเจ้าของเรือไทย
	 2528	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เจ	ชิปปิ้ง	เซอร์วิส	จ�ากัด
	 2525	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2518	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	มาโณ	จ�ากัด
	 2509	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซี	แอนด์	พี	จ�ากัด	

ประวัติการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

2.	นายชเนศร์	เพ็ญชาติ	

ต�าแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ
อายุ	 54	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 17,104,985	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 15.77
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 บุตรของพลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
	 	 น้องชายของนายศรัณย์	เพ็ญชาติ	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Babson	College,	Massachusetts,	U.S.A.
	 	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	Boston	University,	Massachusetts,	U.S.A.
ประวัติการท�างาน
	 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 
	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะท�างานส่งเสรมิกจิการเรอืไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 2550	-	2556	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์	
	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการการค้าบริการ	สาขาการขนส่ง	กระทรวงคมนาคม	
	 2539	-	ปัจจุบัน	 เลขาธิการ	สมาคมเจ้าของเรือไทย
	 2529	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
	 	 จัดโดย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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3.	เรือเอกพยุง	เจริญสุข 

ต�าแหน่ง	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ

อายุ	 73	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%		 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ทร.

ประวัติการท�างาน

	 2525	-	ปัจจุบัน		 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองเรือ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

4.	นายวันชัย	นิพยากรณ์ 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ารุง

อายุ	 66	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 5,700	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน

	 2542	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ารุง	

	 2537	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

	5.	นายวรเศรษฐ์	เรืองศร ี

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า	และแผนกปฏิบัติการ

อายุ	 51	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน

	 2547	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกปฏิบัติการ

	 2546	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการอาวุโสแผนกเรือเช่า	

	 2542	-	2546	 ผู้จัดการแผนกเรือเช่า	

	 2538	-	2541	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเรือเช่า	

	 2536	-	2538		 นายเรือ	บริษัท	อาร์	ซี	แอล	จ�ากัด

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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6.	นางอัจฉรา	ศริพันธุ์ 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี
อายุ	 57	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 7,600	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน
	 2542	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและบัญชี	
	 2533	-	2542	 ผู้จัดการแผนกบัญชี	
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

7.	นางทัศนียา	ศรีเจริญ 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
อายุ	 62	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 17,350	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.02
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน 
	 2548	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี	
	 2533	-	2547	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

ประวัติการอบรม	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน	(สากล)	
	 	 ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 	 ออกโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน	รัฐนิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริกา
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี	

8.	นางนันทินี	โชคระดา 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ
อายุ	 59	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 2,400	หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.01
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	บริหารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	
	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการท�างาน
	 2548	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรการ	
	 2535	-	2547	 ผู้จัดการแผนกธุรการ	
	 2534	-	2535	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกธุรการ	

ประวัติการอบรม	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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9.	นายทวีศักดิ์	เย็นสบาย	

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกซ่อมบ�ารุง

อายุ	 58	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 16,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด		 ปวส.	เครื่องกล

ประวัติการท�างาน

	 2534	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง	

	 2532	-	2534		 รองต้นกลเรือ	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

10.	นางชมนาด	กนกวรพรรณ 

ต�าแหน่ง	 เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการบริหารอาวุโส

อายุ	 54	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

	 2551	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการบริหาร	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขานุการบริหารอาวุโส	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2537	-	ปัจจุบัน	 เลขานุการบริหาร	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	

ประวัติการอบรม

	 2551	 Fundamental	Practice	for	Corprate	Secretary	(FPCS	18)	

	 	 บริษัทจดทะเบียนไทย

	 2549	 หลักสูตร	Company	Secertary	Pogram	(CSP)	

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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11.	นายพิชัย	กลอนกลาง 

ต�าแหน่ง	 DPA	ผูจ้ดัการอาวโุส	แผนกบรหิารด้านความปลอดภัยและแผนกคนประจ�าเรอื

อายุ	 40	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน

	 2556	-	ปัจจุบัน	 DPA	ผูจ้ดัการอาวโุส	แผนกบรหิารด้านความปลอดภัยและแผนกคนประจ�าเรอื

	 2555	-	2556	 ผู้จัดการแผนก	DPA

	 2553	-	2555	 ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก	SMS	และผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุสแผนก	DPA	ฝ่ายกองเรอื	

	 2553	-	2553	 นายเรือ	บริษัท	ฮัปไลน์	จ�ากัด

	 2549	-	2552	 นายเรือ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการอบรม

	 	 MERCHANT	MARINE	TRAINNING	CENTRE	

	 	 หลักสูตรกฎหมายแรงงานไทยกับคนประจ�าเรือ

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

12.	 นายพนม	เผ่าจินดา 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการอาวุโสแผนกจัดซื้อ

อายุ	 55	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 อาชีวศึกษา

ประวัติการท�างาน

	 2534	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

	 2532	-	2534	 SUPPLIES	CONTROLLOR

หนี้ที่มีอยู่กับริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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13.	นายธวัชชัย	อ่อนสวัสดิ์

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกประกันภัย

อายุ	 59	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน

	 2541	-	ปัจจุบัน		 ผู้จัดการแผนกประกันภัย	

ประวัติการอบรม	 หลักสูตรประกันภัยและการขนส่งทางทะเล

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

14.	นางสาวมาลี	สถิตเศรษฐ์	

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกการตลาด

อายุ	 48	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน

	 2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกการตลาด	

	 2537	-	2549	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเดินเรือ	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

15.	นางนิภา	อารีนิจ 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกการเงิน

อายุ	 55	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน

	 2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกการเงิน	

		 2547	-	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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16.	นางจิราภรณ์	เชื้อเมืองพาน 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

อายุ	 50	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 1,000	หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการท�างาน

	 2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

	 2540	-	2548	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

		 2532	-	2539	 พนักงานบัญชี	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

17.	นางสาวญาณิศา	นาคท้วม 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

อายุ	 43	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประวัติการท�างาน

	 2551	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกบัญชี

	 2542	-	2550	 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

	 2533	-	2541	 พนักงานบัญชี	

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

18.	นายเริงณรงค์	เรืองทอง 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกคนประจ�าเรือ

อายุ	 37	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ	ศิลปศาสตร์	มหาบัณฑิต

ประวัติการท�างาน

	 2552	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการแผนกคนประจ�าเรือ

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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19.	นายธีระชาต	ศาสตร์สุข 

ต�าแหน่ง	 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง

อายุ	 42	ปี	

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน

	 2553	-	2553		 Technical	Sup	Hubline,	Malaysia

	 2550	-	2553		 Chief	Engineer	Superintendent

	 2548	-	2550	 Technical	Manager,	Advance	Maring	Corporation.,	Ltd.

	 2541	-	2548		 Chief	Engineer

ประวัติการอบรม	 Certificates	of	Advanced	Fire	Fighting

	 	 Certificates	of	Advanced	Oil	Tanker	Safety

	 	 Certificates	of	Revalidation/Upgrading	Course	for	Deck	and	

	 	 Engine	at	Management	level	Maritime	Resource	Management

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

20.	นายเดชา	เข็มทอง

ต�าแหน่ง		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง	

อายุ	 42	ปี

จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ประกาศนียบัตร	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน

	 2552	-	2553		 Engineer	Superintendent,	Thoresen	&	Co.,	(Bangkok)	Ltd.

	 2548	-	2552		 Training	Superintendent,	Thoresen	&	Co.,	(Bangkok)	Ltd.

	 2547	-	2548		 Working	on	Bulk	Carriers,	Thoresen	&	Co.,	(Bangkok)	Ltd.

ประวัติการอบรม

	 2552		 Vessel	Management	Control	System	by	Sydney	Consulting	Corporation

	 2552		 Productivity	Improvement	training	Program	by	

	 	 Sydney	Consulting	Corporation

หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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21.	นายสุรเชษฐ์	รสใจ 

ต�าแหน่ง		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง	
อายุ	 44	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน
	 2542	-	2554		 ช่างกลเรือ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการอบรม	 Certificate	of	Competency	
	 	 Chief	Engineer	Officer
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

22.	นายสันติ	ศรีทอง 

ต�าแหน่ง		 ผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง	
อายุ	 42	ปี	
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า
ประวัติการท�างาน
	 2554	-	2554	 Technical	Superintendence,	TIPCO	Asphalt	Co.,	Ltd.
	 2551	-	2554	 Crewing	Manager,	Head	of	Technical	Department,	
	 	 Barter	International	Maritime	School
	 2545	-	2551	 Chief	Engineer,	Thoresen	&	Co	(Bangkok)	Ltd.
ประวัติการอบรม
	 2532	-	2537		 Merchant	Marine	Training	Centre
	 	 2	months	training	at	Warsash	Maritime	Academy	(UK)	
	 	 on	developing	Officer	Cadet	and	
	 	 Senior	Officer	Certification	Programmes,	holding	British	COC
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี
ส่วนได้เสีย	 ไม่มี

23.	นายพฤกษ์	พันธ์ศรี 

ต�าแหน่ง		 รองผู้จัดการแผนกคนประจ�าเรือ
อายุ	 33	ปี
จ�านวนหุ้นที่ถือ	 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	%	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด	 ปริญญาตรี	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า

ประวัติการท�างาน
	 2549	-	2556		 นายเรือ	บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)
หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท/บริษัทในเครือ	 ไม่มี

ส่วนได้เสีย	 ไม่มี
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โครงสร้างภายในบริษัท

ผังองค์กร บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 เลขานุการบริหารอาวุโส
 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการกำากับดูแล
การปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองเรือ

DPA และ
ผู้จัดการอาวุโส
แผนกบริหาร

ด้านความปลอดภัย
และ

แผนกคนประจำาเรือ

ผู้จัดการ 
แผนก

คนประจำาเรือ

รองผู้จัดการ 
แผนกคนประจำาเรือ

ผู้จัดการอาวุโสแผนก
การเงินและบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกการเงิน

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกบัญชี

ผู้จัดการ
แผนกการตลาด

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกธุรการ

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการแผนก 
DPA

ผู้จัดการ
แผนประกันภัย

ผู้จัดการ
แผนกบริหารด้าน
ความปลอดภัย

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการ
แผนกซ่อมบำารุง

ผู้จัดการอาวุโส
แผนกเรือเช่าและ

ปฎิบัติการ
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7.3 เลขานุการบริษัท

	 	 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 	 คณะกรรมการแต่งตั้ง	 นางชมนาด	 กนกวรพรรณ	 เลขานุการอาวุโส	 ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ 

การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น	และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

  	 โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการดังนี้

	 ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก�าหนด	กฎ	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

อย่างสม�่าเสมอ	และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญให้คณะกรรมการทราบ

	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	

และ	ก.ล.ต.

	 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ	รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ

	 ดูแลเอกสารส�าคญัของบริษทั	ได้แก่	ทะเบยีนกรรมการ	หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชมุคณะกรรมการ	

รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

หรือผู้บริหาร

7.4 ค่าตอบแทน

  

	 	 ค่าตอบแทน	กรรมการ	ผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ	ผู้สอบบัญชี	

ก.	 ค่าตอบแทนกรรมการ	

ล�าดับที่ รายนามคณะกรรมการ บาท

1 พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ 432,000.-

2 นายศุกรีย์ แก้วเจริญ 324,000.-

3 นายศิริชัย สาครรัตนกุล 216,000.-

4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 216,000.-

5 นายสมพร ไพสิน 216,000.-

6 นายโกวิท กุวานนท์ 216,000.-

7 นายศรัณย์ เพ็ญชาติ 216,000.-

8 นายชเนศร์ เพ็ญชาติ 180,000.-

รวม 2,016,000.-

ข.	 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	23	คน	 จ�านวน	 32,885,400.00-	บาท

ค.	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบภายใน	3	คน	 จ�านวน	 	288,000.00-	บาท

ง.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 จ�านวน	 1,385,628.23-	บาท
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7.5 บุคลากร

	 	 บุคลากร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

	 	พนักงานประจ�าส�านักงาน	 55	คน

	 	พนักงานคนประจ�าเรือ	 107	คน

	 	 จ�านวนพนักงานทั้งหมด	 162	คน

	 	ณ	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯ	มีพนักงานประจ�าส�านักงาน	ทั้งสิ้น	55	คน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	 ผู้จัดการอาวุโส	 ผู้จัดการแผนก	 และเลขานุการบริหารอาวุโส	 รวม	23	 คน	 และพนักงานอีก	32	 คน	 

โดยมีพนักงานของแต่ละสายงานดังนี้

สายงานหลัก จ�านวนพนักงาน

1. ส�านักผู้จัดการ 3

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี 6

3. ฝ่ายบัญชี	คนประจ�าเรือ 5

4. ฝ่ายกองเรือ 13

5. ฝ่ายปฏิบัติการ 3

6. ฝ่ายการตลาด 2

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3

8. อื่นๆ 20

รวม 55

	 รวมจ�านวนพนักงานของบริษัทฯ	55	คน	ทั้งนี้ไม่รวมคนประจ�าเรือ

	 ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท	ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	ไม่รวมคนประจ�าเรือ	ณ	31	ธันวาคม	2556 

เป็นเงินจ�านวน	13,399,850.62	บาท

	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ผู ้บริหารและพนักงาน	 

(ไม่รวมคนประจ�าเรือ)	เป็นจ�านวน	2,348,659.68	บาท

	 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน	อยู่ในรายงานว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการ	
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8.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

	 	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และเป็นพ้ืนฐานของการเตบิโตอย่างยัง่ยนื	โดยให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน	ก�ากบัดแูล

ฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุ้นภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย

และจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทฯ	จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

รายงานว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 หลักการว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่เน้นย�้าในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	ทั้งนี้บริษัทฯ	

เชือ่ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะท�าให้บรษิทัฯ	สามารถบรรลพุนัธกจิของตนได้ส�าเรจ็	การก�ากบัดแูลกจิการเป็นตวัก�าหนดโครงสร้าง

และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	พร้อมกับการค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย	

คณะกรรมการบริษัท	 มีบทบาทส�าคัญหลายประการ	 หน่ึงในบทบาทดังกล่าวคือการดูแลการก�ากับดูแลกิจการ	 หน้าท่ีในการบริหาร

กิจการถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร	 ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการต่างๆ	 ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	

	 	 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบริษทัฯ	เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	

ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ	ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ	ให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว	การก�ากับดูแล

กจิการทีด่จี�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดจีากคณะกรรมการ	 และฝ่ายบรหิารเพือ่ให้เกดิการปฏบิตั	ิ และตวัอย่างทีเ่หมาะสมทัว่ทัง้

บริษัทในกลุ่มจุฑานาวี	

นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

	 	 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน	 และพยายามศึกษาท�าความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น	 ตลอดจน

พิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และจริยธรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ	

กรรมการแต่ละท่านเป็นผูม้คีวามซ่ือสตัย์สจุริต	ทุม่เท	และมคีวามเป็นอิสระในเชงิความคดิและการตดัสนิใจในระดบัสงู	อีกท้ังยงัค�านงึถงึ

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	อีกด้วย	

	 	 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการน้ีตระหนักถงึบทบาทพเิศษของคณะกรรมการ	ในการเป็นตวัเชือ่มในห่วงโซ่อ�านาจระหว่างผูถ้อืหุน้

และกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร	 นอกจากนี้นโยบายยังมีเน้ือหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการ	

และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ	ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส	

	 	 ในปี	2556	คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	หลายประการเพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัสิากล	

นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดนโยบายและทิศทางในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน	 และระบบ 

การตรวจสอบ	เพื่อเป็นเครื่องมือในการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานภายใต้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้ธุรกิจของ 

บริษัทฯ	มีความโปร่งใส	มีจริยธรรม	และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ในการจดัท�าแผนการด�าเนนิการและการตรวจสอบ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าองค์กรปฏบิตัติามนโยบาย

ทั้งหมด	 ติดตามผล	 ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ	 ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยในปีที่ผ่านมา	 แผนกตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการ	 เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ภายใต้การก�าหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัต ิ

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ	

8. การก�ากบัดแูลกจิการ
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	 	 นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการก�าหนดให้ประธานคณะกรรมการ	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบด�าเนินการให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 และมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมกรรมการนัดต่างๆ	 ซึ่งหมายถึง

ประธานคณะกรรมการจ�าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการระหว่างการประชุมคณะกรรมการ	 และต้องติดต่อกับกรรมการ

ท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น	

	 	 นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้	

1.	 สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

5.	 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

	 โครงสร้างกรรมการบริษัท	:บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	มีโครงสร้างการจัดองค์กรประกอบด้วย	คณะกรรมการบริษัทฯ	

(Board	of	Directors)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	 และคณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	 

Committee)	
 

  คณะกรรมการบริษัท

	 	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วยกรรมการ	8	ท่าน	ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.	 พลเรือตรีชาโณ	 เพ็ญชาติ		 ประธานกรรมการ

2.	 นายศุกรีย์	 แก้วเจริญ	 กรรมการอิสระ	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

3.	 นายศิริชัย	 สาครรัตนกุล	 กรรมการอิสระ

4.	 นายอดุลย์	 จันทนจุลกะ	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

5.	 นายสมพร	 ไพสิน	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

6.	 นายโกวิท	 กุวานนท์		 กรรมการอิสระ

7.	 นายศรัณย์	 เพ็ญชาติ		 กรรมการ

8.	 นายชเนศร์	 เพ็ญชาติ		 กรรมการผู้จัดการ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ตามข้อบังคับบริษัท	กรรมการมีอ�านาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด�าเนินงานของ

บริษัท	ควบคุมให้ฝ่ายจัดการของบริษัท	บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท	ลงลายมือชื่อแทนบริษัท	โดยกรรมการที่ไม่เป็น

กรรมการอิสระสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

	 	 การแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบ	จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ท้ังหมดตาม	(1)	 เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว	 หรอืหลายคน	 เป็นกรรมการก็ได้แต่ 

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4.	 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา	ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก

และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้	ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก	ส่วนปีหลงัๆ	ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่ง

นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

	 	 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 	

1.	 นายศุกรีย์	 แก้วเจริญ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	 นายอดุลย์	 จันทนจุลกะ	 กรรมการตรวจสอบ		

3.	 นายสมพร	 ไพสิน	 กรรมการตรวจสอบ		 	 	 	 	 	 	
 

	 ผู้ได้รับมอบหมายจาก	บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	คือนายศุกรีย์	 แก้วเจริญ	(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	

นายอดลุย์	จนัทนจลุกะ	กรรมการ	และ	นายสมพร	ไพสนิ	กรรมการ	โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกันทั้งหมด	6	 ครั้ง 

ในปี	2556	และทุกท่านเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์	 ซึ่งจ�าเป็นต่อการท�างานในหน้าท่ีของตน	 ก่อน 

การเปิดเผยรายงานการเงนิรายไตรมาสของบริษทัฯ	ผูส้อบบญัชภีายนอก	และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	จะเข้าร่วมการประชมุทกุครัง้	

ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในแยกต่างหากโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

เข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอ�านาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการให้ท�างานของตน	 ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นระบบ	และการด�าเนินการให้ม่ันใจว่าการเปิดเผยข้อมลู	และการจ�ากดัอ�านาจทางด้านการเงนิของผูบ้รหิารเป็นไปตามทีก่ฎหมาย 

ก�าหนด	 ในแต่ละปีจะมีการก�าหนดวาระล่วงหน้า	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหาร	 จัดการความเสี่ยง

ทางการเงนิ	ทีร่ะบุในแผนธรุกจิประจ�าปีของบริษทัฯ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการทนัทหีลงัการประชมุทกุครัง้	ระหว่างการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จะพจิารณาประเด็นทีเ่กดิขึ้นกับผู้จดัการอาวโุสแผนกการเงินและบญัชี	และหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ผูส้อบบัญชภีายนอก

กรรมการตรวจสอบ	 มีการประชุมสม�่าเสมอในปี	2556	 มีการประชุมทั้งสิ้น	6	 ครั้ง	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบ 

ทุกคนในการประชุมทุกครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังนี้

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี	 หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีส�าคัญท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 และประสานงานกับ 

ผูส้อบบัญชีผูบ้ริหารทีรั่บผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิท้ังในรายไตรมาสและประจ�าปี	ในการนี	้คณะกรรมการตรวจสอบ 

อาจแนะน�าให้ผูส้อบบญัชสีอบทาน	หรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น	และเป็นเรือ่งส�าคญัในระหว่างการตรวจสอบ

บัญชีของบริษัทฯ	ก็ได้

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานแผนงาน	แนวทางการตรวจสอบ	ประเมินผลการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านต่างๆ	ตามวิธีการของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน

4.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง	 โยกย้าย	 

หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวมถึงพิจารณางบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทีเ่สนอต่อฝ่ายบรหิาร	และคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมถงึการสอบทานความเหน็

ของฝ่ายบริหารที่มีต่อประเด็นการตรวจสอบที่ได้มีการเสนอและรายงานไว้

6.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.	 พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้	 และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ	 โดยพิจารณาความเป็นอิสระจากการให้บรกิารอืน่

นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี

8.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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9.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	เพื่อให้มั่นใจว่า	รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

10.	จดัท�ารายงานการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

	 ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท�าและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ	 ถงึความถกูต้องครบถ้วน

เป็นที่เชื่อถือได้

	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

	 ความเห็น	หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรนี้

	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 รายงานอืน่ใดทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี	 และความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

11.	สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และพิจารณาเสนอแนะให้มีการแก้ไขในประเด็นที่เห็นว่า

จ�าเป็นและเหมาะสม

12.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ	มอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee)

	 	 มหีนา้ทีศ่ึกษากฎเกณฑ์	ข้อบงัคับใหม่ๆ	ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และรายงานคณะกรรมการทุกไตรมาส	

	 	 คณะกรรมการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1.	 นายชเนศร์	 	 เพ็ญชาติ

2.	 นางอัจฉรา	 	 ศริพันธุ์

3.	 นางนันทินี	 	 โชคระดา

4.	 นางชมนาด		 กนกวรพรรณ

5.	 นายธวัชชัย		 อ่อนสวัสดิ์	
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

	 	 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผูพ้จิารณาและเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชภีายนอกและค่าธรรมเนยีม

การสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้

1.	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี

ชื่อ เลขที่รับใบอนุญาต ส�านักงาน

1. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 4334 บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด	

2. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 218 บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เออินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เออินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

5. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล 7309 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เออินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	และงบการเงินรวม
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2.	 ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชจี�านวน	900,000	บาท	เพือ่สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และงบการเงนิรวม

ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

	 	 ธุรกรรมที่อาจท�าให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง	และธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	

	 	 คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจน�าไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	 จะต้อง 

ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และนโยบาย

ตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 นอกจากน้ี	 ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องท�าในลักษณะเสมือนท�ารายการกับ	 บุคคลภายนอก	 ท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	 

อย่างเคร่งครดั	และด�าเนนิการโดยให้เกดิประโยชน์อย่างเตม็ทีก่บับรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้ทัง้หมด	ข้อก�าหนดและเงือ่นไขของธรุกรรมดงักล่าว

จะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ	บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมด

จะต้องน�าส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาระหว่างการประชมุ	ซึง่จะมกีรรมการอสิระและสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม

อยู่ด้วย	

	 	 คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์	วิธีการ	และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าวด้วย	บริษัทฯ	

มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด	ซึ่งรวมถึงจ�านวนเงิน	คู่สัญญาในธุรกรรม	เหตุผลของการท�าธุรกรรม	

และความจ�าเป็นของธุรกรรมในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	และในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง	

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว	ดังนั้น

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนักงานจะต้องละเว้นจากการท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งใดๆ	ทีอ่าจน�าไปสูก่ารขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ	

นอกจากนี	้ กรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงานใด	ทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่

กรรมการจะถกูห้ามไม่ให้พจิารณา	หรือลงคะแนนเสยีงในเรือ่งท่ีอาจมกีารขดักนัระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านัน้กบับรษิทัฯ

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย�้าเน้นการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท	 ซ่ึงหมายถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	

อย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย

 

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ท�าหน้าทีผู่้บริหาร	เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นทีม่ีอ�านาจควบคุมและเป็นผู้ซึง่

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ

	 	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1.	 มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก�าหนด	 และเป็นไปตามข้อก�าหนดส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

2	 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน	และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3	 สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

4.	 เป็นผูท้ีถ่อืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทบรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อยบรษัิทร่วมนติบิคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

5.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมท้ังไม่เป็นลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือเป็น 

ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 โดยต้องไม่มีส่วนร่วมใน 

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6.	 เป็นกรรมการที่ไม่เป็น	หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมี 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได ้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7.	 เป็นกรรมการที่ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 หรือ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8.	 เป็นกรรมการที่ไม่ม	ีหรือเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติ	 เพ่ือประกอบกิจการ	

การเช่า	หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรบั	หรือให้กูยื้ม	ค�า้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ	รวมถงึพฤตกิารณ์อ่ืนท�านองเดยีวกนั	ซึง่เป็นผล

ให้บริษัท	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ	 หรือตั้งแต่	 

20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้	การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตัิ

การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีด้งกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้ 

ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

9.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 

คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้ 

รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

10.	เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น	เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

11.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ	เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

8.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 (1)	คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก�ากบัดแูลทีท่�าให้สามารถควบคมุดกูารจดัการโดยคณะกรรมการสงวนสทิธใินการตดัสนิใจ

นโยบายเชงิกลยุทธ์เป็นของตน	คณะกรรมการจะมอบหมายการพจิารณาเรือ่งในรายละเอยีดให้กบัคณะกรรมการชดุย่อยและเจ้าหน้าที	่

(ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน)	หรือกรรมการผู้จัดการ	(ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ)	

คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	1	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	 

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ด้านล่างนี้	 ภายใต้หัวข้อ	 

“การก�ากับดูแลกิจการ”

	 	 (2)	ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	(shareholders’	agreement)	

	 	 ไม่มี

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารไม่ให้น�าข้อมูลภายในของบริษัท	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยก�าหนดให้ผู้บริหาร

ต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์	ทัง้นีน้อกเหนอืไปจากการปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติตรงไปตรงมาและมจีรยิธรรมพืน้ฐาน

เป็นหลัก
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8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)	ของบริษัทและบริษัทย่อย	

	 	 จ�านวน	1,385,620.23	บาท

(2)	ค่าบริการอื่น	(	non-audit	fee) 

	 ไม่มี

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 	 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการน้ีตระหนักถงึบทบาทพเิศษของคณะกรรมการ	ในการเป็นตวัเชือ่มในห่วงโซ่อ�านาจระหว่างผูถ้อืหุน้

และกรรมการผู้จัดการและทีมบริหาร	 นอกจากนี้นโยบายยังมีเน้ือหาครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการ	

และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอื่นๆ	ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส	

สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

		 	 บรษิทัฯ	ยดึหลกัในความรับผดิชอบและปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	โดยการให้ความส�าคญัในการปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิการรับข้อมูลของผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุดตลอดมา	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุ	และเสนอชือ่กรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิท	คอื	www.jutha.co.th	ผูถ้อืหุ้นทุกรายจะได้รบัค�าบอกกล่าว

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปีก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั	พร้อมรายงานประจ�าปี	รายละเอยีดข้อมลูของแต่ละวาระอย่าง

ครบถ้วน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังเผยแพร่ค�าบอกกล่าวและเอกสารการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อ

ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าถงึและศกึษาข้อมลูได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้	ในการประชมุฯ	ผูถ้อืหุ้นทุกรายมสีทิธเิท่าเทียมกนัท่ีจะสอบถาม	

และแสดงความเห็นเรื่องต่างๆ	 อย่างเสรี	 ซึ่งบริษัทฯ	 ให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่และตอบทุกค�าถามอย่างครบถ้วนในสาระส�าคัญ	 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ	

ก�าหนดเพื่อเข้าประชุมและลงมติแทนได้	บริษัทฯ	มีการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ	 โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 และได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ตัง้แต่การก�าหนดวันประชมุ	วนัปิดสมดุทะเบยีนเพือ่ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นเข้าร่วมประชมุ	การแจ้งวาระการประชมุ	

การจัดส่งเอกสาร	 ตลอดจนส่งรายงานการประชุม	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 นอกจากนี้บริษัทฯ	

ได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย	1	ฉบับ	เพื่อแจ้งการเชิญประชุม	โดยลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา	3	วัน	และ

ลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	7	 วัน	 ส่วนรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ	 หรือ

กรรมการที่เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระ	ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บรษิทัฯ	จะจดัส่งหนงัสอืค�าบอกกล่าวเรียกประชมุผูถ้อืหุ้นให้ผูถ้อืหุ้น	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณชิย์	

ก่อนการประชมุ	ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมสอดคล้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด	(ไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อนถงึวนัประชมุ)	ในค�าบอกกล่าวเรยีก

ประชมุผูถ้อืหุน้จะมข้ีอมลูทีร่ะบวุนัเวลา	สถานทีจ่ดัประชุม	รวมท้ังจดัส่งเอกสารประกอบวาระท่ีจ�าเป็น	แนบไปพร้อมกับค�าบอกกล่าวนัน้ด้วย	

เช่น	รายละเอียดข้อมูลการประชุมแต่ละวาระ	รายงานประจ�าปี	แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ	รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ	และราย

ละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม	แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	เป็นต้น	บริษัทฯ	เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	

1	ท่าน	เป็นผูร้บัมอบฉันทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าประชมุได้ด้วยตนเอง	รวมท้ังแสดงข้อเท็จจรงิและเหตผุล	ความเห็นของคณะ

กรรมการในแต่ละวาระ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลในการพิจารณาอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน	นอกจากนี้	บริษัทฯยังได้เผย

แพร่ข้อมลูของค�าบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นภาษาไทยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�า

ปี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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2.	 ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนอย่างเพียงพอ	 กรรมการ	

เลขานกุารบรษิทั	ผูบ้รหิารสงูสดุด้านการเงนิ	และผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ	เข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการประชมุ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 และเรียงล�าดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�าบอกกล่าว	 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน	

ไม่มรีายใดรายหนึง่ถกูจ�ากดัสทิธ	ิบริษทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถแสดงความคดิเห็นและซกัถามอย่างเท่าเทียมกนัในเรือ่งต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจและรายการต่างๆ	ในงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ	ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง	 โดยเฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง	บริษัทฯ	เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยระบุจ�านวนเสียงที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และ

งดออกเสียงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

	 	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทฯ	ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.	 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	ได้น�าส่งรายงานการประชุม	งบดุล	งบก�าไรขาดทุนให้กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ก�าหนด

นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	ทั้งผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	เจ้าหนี้	คู่ค้า	คู่แข่ง	พนักงาน	ฝ่ายบริหาร	

และสังคมส่วนรวม	 โดยใช้นโยบายก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และสร้างความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว 

ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี	ดังนี้

ก	 ผู้ถือหุ้น-บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นได้	 ค�านึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและ

อนาคต	การเจริญเติบโตของมูลค่า	เพื่อมุ่งสร้างผลก�าไรอย่างสม�่าเสมอ

ข	 ลูกค้า-บริษัทฯ	 ตระหนักดีกว่า	 ลูกค้าเป็นผู้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส�าเร็จในการ	 ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้น	สร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการให้บริการดีที่สุด	ถูกที่สุดและเร็วที่สุด

ค	 เจ้าหนี้-บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง	 และสัญญากู้ยืมท่ีกระท�าไว้กับเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัดและรายงาน 

เจ้าหนี้ให้ทราบถึงผลการประกอบการ	และการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	

ง	 คูค้่า-บรษัิทฯ	ถอืว่าคูค้่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการร่วมสร้างมลูค่า	บรษัิทฯ	จงึค�านงึถงึความเสมอภาค	และผลประโยชน์ร่วมกนั

ในการด�าเนินธุรกิจ	

จ	 คู่แข่ง-บริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี	และเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน	

โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ฉ	 พนักงาน-ถือเป็นสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จึงมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดีร่วมกัน	

ให้ผลตอบแทนตามระดบัความสามารถ	ความรบัผดิชอบและผลการปฏิบตังิานตลอดจนส่งเสรมิ	การพฒันาความรูเ้พิม่เตมิ

ให้แก่พนักงานโดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน	(in-house)	รวมถึงการจัดส่งพนักงาน	ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ธรุกจิของบริษทัฯ	พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ	การบรหิารจดัการ	และพฒันาทรพัยากรมนษุย์อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ในส่วนของสวสัดกิารพนักงานบริษทัฯ	จดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าทุกปี	ประกนัอบุตัเิหตสุ�าหรบัพนกังานรบัส่งเอกสาร	

พิจารณาให้เงินรางวัลประจ�าปี	 รางวัลการท�างานนาน	10	 ปี	 ขึ้นไปและได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในระยะยาว	ให้แก่พนักงานด้วย

ช	 ฝ่ายบริหาร-บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของการด�าเนินธุรกิจด้วยเหตุนี้	 จึงได้ม ี

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม	มยีานพาหนะประจ�าต�าแหน่งเพือ่อ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน	ให้อสิระ

แก่ฝ่ายบริหารในการท�างานในหน้าที่	 และความรับผิดชอบท่ีได้ความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการและเพ่ือด�าเนินการ

ตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการไม่เปิดเผย

ข้อมลูทีเ่ป็นความลบั	และข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	โดยขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิาร	ไม่เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัและ

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	แก่บุคคลภายนอก	และ/หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	และไม่ด�าเนินการซื้อ/ขาย	หรือเสนอ
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ซือ้/เสนอขาย	หรือชักชวนให้บุคคลอืน่ซ้ือ/ขาย	หรอืเสนอซือ้/เสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ	ไม่ว่าโดยทางตรง	หรอือ้อม

ในช่วงระยะเวลา	15	 วันท�าการ	 ก่อนการประกาศงบการเงินรายปี	 และรายไตรมาสสู่สาธารณชน	 และภายหลังจาก 

การประกาศงบการเงนิแล้วอย่างน้อย	24	ชัว่โมง	ท้ังนี	้บรษัิทฯ	ถอืว่าจรยิธรรมเป็นสิง่ส�าคญัท่ีต้องส่งเสรมิให้ฝ่ายบรหิารและ

พนักงานถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 กรณีที่บริษัทฯ	 มีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวน้ันบริษัทฯ	 

มีมาตรการและนโยบายให้การท�ารายการเป็นไปตามสภาพการปกติ	 และถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกอื่นๆ	 โดยได้ค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

จริยธรรมทางธุรกิจ

	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งแนวทางให้แก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ	

ด้วยความซือ่สัตย์สจุริต	และเทีย่งธรรม	ห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กับกิจการ	รวมทั้งมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับในการท�างานมี	หมวดวินัยและการลงโทษทางวินัยไว้ชัดเจน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประกอบด้วย

	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	มีจ�านวน	 8	คน	 	

	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 2	คน	 	 	

	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		 6	คน	 	 	

	 กรรมการที่เป็นอิสระ	 5	คน	 	 	

	 กรรมการตรวจสอบ		 3	คน
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9.1 นโยบายภาพรวม

	 	 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นไปด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	(stakeholders)	โดยมีหลักการ	8	ข้อดังนี้	

(1)	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

(2)	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(3)	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

(4)	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

(5)	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

(6)	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(7)	 การร่วมพัฒนาชุมชนต่อสังคม

(8)	 การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการด�าเนนิงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูม้ส่ีวนได้เสยี

9.2  การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

	 	 (1)	บริษัทฯ	 ได้เตรียมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามหลักสากล	 โดยเริ่มเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี	2555	 และได้ 

รับประกาศนียบัตร	ISO	9001:2008	จาก	NIPPON	KAIJI	KYOKAI	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2556

	 	 (2)	การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 โดยบริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 มีเจตนารมณ์ท่ีจะด�ารงตนให้เป็นบริษัทฯ	 

ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอสงัคม	(Good	Corporate	Citizen)ในการด�าเนนิงาน	และการท�ากจิกรรมทกุด้าน	บรษิทัตระหนกัดว่ีาการทีบ่รษัิท

ประกอบธุรกิจขนส่งทางทะเลมีเรือเดินทะเลอยู่ทั่วโลก	 จึงเป็นหน้าท่ีท่ีบริษัทฯ	 จะต้องด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างเคร่งครดันอกเหนือจากหลกัจริยธรรมและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของสงัคมและสิง่แวดล้อม	

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 	 โดยให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	คุณภาพ	การเคารพสิทธิมนุษยชน	ความปลอดภัย	การมีส่วนร่วมในชุมชน

และการพัฒนาสังคม	และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักของคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ท�างานในระยะยาว	 โดยปัจจุบันอายุเฉลี่ยการท�างานของ

พนักงานของบริษัทฯ	อยู่ที่	16	ปี	เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งมีค่าและส�าคัญต่อการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว	 ดังนั้นกลุ ่มบริษัทฯ	 มีความมุ่งหมายที่จะรับและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและ 

การท�างาน	(life/work	balance)	ของพนกังานทกุคนให้มมีากขึน้	กลุม่บรษิทัฯ	มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี	จดัให้พนกังานได้รบัการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี	มีประกันชีวิตส�าหรับพนักงานรับส่งเอกสาร	และมีวันหยุดตามประเพณี	นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคล	และ

โครงการส่งพนกังานเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ	เพือ่เพิม่ทกัษะในการท�างานให้กบัพนกังานอกีด้วย	โครงการเหล่านีจ้ะสมัพนัธ์

กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ

	 	 นอกจากนี	้กลุม่บริษทัฯ	ยังได้จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร	(Welfare	Committee)	เพือ่ท่ีจะให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�าเกีย่วกบั

สวัสดิการต่างๆ	ให้กับพนักงาน	คณะกรรมการสวัสดิการ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะพูดคุยกับผู้บริหาร	ในเรื่องเกี่ยวกับ

สวัสดิการส�าหรับพนักงาน	รวมทั้งให้ความคิดเห็น	และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่อคณะกรรมการสวัสดิการ	และ

น�าส่งรายละเอียดให้แก่กองทุนประกันสังคมรับทราบอย่างโปร่งใส

	 	 ในแต่ละปีได้มีการจัดให้พนักงานได้ไปทศันศึกษาในสถานทีต่่างๆ	เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม	และเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี

และกลับมาท�างานอย่างมีความสุขต่อไป

	 	 เนือ่งจากทรพัยากรบุคคลเป็นสิง่มค่ีาทีส่ดุ	 บริษทัฯ	 จงึได้ให้ความส�าคญักบัทนุมนษุย์	 และการพฒันาเศรษฐกจิโดยตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญย่ิงเก่ียวกับการเจริญเติบโตของประเทศ	 เนื่องจากทุนมนุษย์เป็นวาระของชาติท่ีจะต้องพัฒนามากกว่าการท่ีจะให ้

ความส�าคญักบัปัจจัยอืน่ๆ	ทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว	ถงึแม้ว่าการลงทนุทางด้านทรพัยากรมนษุย์นัน้	จะเป็นการลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทน

ที่ค่อนข้างช้าแต่ก็มีประสิทธิผลที่ชัดเจน

	 	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

9. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
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9.3  การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

	 	 	 -ไม่มี-

9.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และประเมินผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อม	รวมท้ังหาทางทีจ่ะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมก่อนท่ีจะเริม่ด�าเนนิงานใหม่ๆ	ลดปรมิาณการใช้วตัถุดบิในการปฏิบตังิานต่างๆ	

การน�ากลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าท�าได้	 และสนับสนุนการน�าวัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้อีก	 มีความรับผิดชอบต่อ 

การก�าจัดสิ่งปฏิกูล

	 	 เนือ่งจากบริษทัฯ	ด�าเนินธรุกจิอยู่ในกลุม่ขนส่ง	จงึมคีวามเสีย่งหลายด้านเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ซึง่ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

จะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง	และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในชั้นบรรยากาศ	นอกจากนี้บริษัทฯ	ใช้กระดาษเป็น

ปรมิาณมากในการท�างาน	 และในกระบวนการจดัเกบ็เอกสาร	 ท้ังกบัองค์กรเองและกบัลกูค้า	พลงังานท่ีใช้เพือ่เกดิแสงสว่าง	 ความร้อน

ของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส�านักงาน	ระบบความเยน็ในส�านกังาน	และอปุกรณ์เครือ่งใช้ส�านกังาน	ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัของกระบวนการ	

กลุ่มบริษัทฯ	ให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ	ต่อไปนี้	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบที่รองรับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ	สนับสนุน

ให้มกีารใช้หลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน	มกีารแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นสดัส่วนเพือ่ให้สามารถปิดไฟได้หากไม่จ�าเป็น	มกีารจดัตัง้อณุหภมูิ

เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท�างานโดยที่ไม่เกิน	 	25	 องศาเซลเซียส	บริษัทฯ	หาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้

กระดาษ	และน�ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น	พยายามลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ	และสนับสนุนพนักงานให้น�ากระดาษ

ที่ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่	นอกจากนี	้พนกังานได้รับการสนบัสนนุให้ใช้การสือ่สารแบบอเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบของอเีมล์	และการสแกน

เอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิก	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญไปถึงขยะทั่วไปในส�านักงาน	จะถูกเก็บและก�าจัดโดย

พนักงานท�าความสะอาดทุกวัน
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10. การควบคมุภายในและการตรวจสอบ

  บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียว 
กับที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	
เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เร่ืองการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน	 โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะ 
เผยแพร่งบการเงิน	หรือสารสนเทศที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	
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หัวหน้างานตวรจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 

ลำาดับ ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัท อายุ คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึก

อบรม

ประสบการณ์การทำางาน 
ตำาแหน่งและชื่อหน่วย

งาน/บริษัท

นางสาวกรกช	วนสวัสดิ์

ต�าแหน่ง	ผู้จัดการ

บริษัท	สอบ

บัญชีธรรมนิติ	

จ�ากัด

34	ปี ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	คณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	สาขวิทยาการ

คอมพวิเตอร์	สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	 

สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม	-	บางส่วน

หลักสูตร	COSO	2013	ภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ

อบรมหลักสูตร	IT	Audit	ของ 

สภาวิชาชีพบัญชี

อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ

ภายใน	CPIAT	

ประสบการณ์ด้านการ

ตรวจสอบภายใน	เป็น

ระยะเวลา	10	ปี
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11. รายการระหว่างกนั

  รายการระหวางกัน

กลุมบริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน  สินทรัพย  หนี้สิน  รายไดและคาใชจาย สวนหนึ่งของกลุมบริษัท

เกิดจากรายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว

1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคาระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

มีดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอย

บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปง ไพรเวท จํากัด บริษัทถือหุน 100%

บริษัท ไทยเดน มารีไทม จํากัด บริษัทถือหุน 51%

บริษัทรวม

บริษัท เจ. ชิปปง เซอรวิส จํากัด บริษัทถือหุน 33.33% และกรรมการรวมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท บทด จํากัด บริษัทถือหุน 3.04%

บริษัท ซี.แอนด พ.ี จํากัด  กรรมการรวมกัน

บริษัท มาโณ จํากัด บริษัท มาโณ จํากัด ไดขายหุน ไปแลว

ในเดือนมีนาคม  2556,กรรมการรวมกัน

บริษัท นอรดานาไลน เอเอส จํากัด ผูถือหุนบริษัทยอย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นายชเนศร เพ็ญชาติ กรรมการและผูถือหุน

นางปริยนาฏ  ยังส ผูถือหุน

นโยบายราคา

รายไดคาบริการจัดการ ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

ตนทุนการใหบริการ ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น

คาสาธารณูปโภค ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

เงินกูยืม คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.50 - 7.85 ตอป

ซื้อทรัพยสิน ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา



รายงานประจำาปี 2556บริษัทฯ จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)66

 2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

มีดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้อื่น

บริษัทยอย -                         -                         21,447,136          592,278                

เงินมัดจํา

กิจการที่เกี่ยวของกัน 727,647                728,103                727,647                728,103                

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทรวม 14,667,071          14,586,748          14,667,071          14,586,748          

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทยอย 6,219,098             

กิจการที่เกี่ยวของกัน 7,544,740             7,370,429             5,343,057             3,324,096             

รวม 7,544,740             7,370,429             5,343,057             9,543,194             

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทรวม (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.25 ตอป)

ยอด ณ วันตนงวด 995,260                1,990,519             995,260                1,990,519             

บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด 5,500,000             14,700,000          5,500,000             14,700,000          

หัก ลดลงระหวางงวด (5,000,000) (15,700,000) (5,000,000) (15,700,000)

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (173,715) (4,725) (173,715) (4,725)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน  172,273  9,465  172,273  9,465 

ยอด ณ วันสิ้นงวด 1,493,818             995,259                1,493,818             995,259                

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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 3 รายไดและคาใชจาย

รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย บริษัทรวม บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555 2556 2555

รายได้จากการให้บริการ

กิจการที่เกี่ยวของกัน 97,435,527          33,777,027          -                         -                         

รายได้คาบริการจัดการ

บริษัทยอย -                         -                         3,348,904             1,124,448             

กิจการที่เกี่ยวของกัน 3,348,904             3,408,834             3,348,904             3,408,834             

รวม 3,348,904             3,408,834             6,697,808             4,533,282             

คาใช้จายในการบริหาร

กิจการที่เกี่ยวของกัน 4,267,622             4,261,845             4,267,622             4,261,845             

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทรวม 24,647                  5,508                     24,647                  5,508                     

กิจการที่เกี่ยวของกัน 3,674,253             3,598,825             3,540,842             3,503,293             

บุคคลที่เกี่ยวของกัน 2,543,145             1,796,314             2,543,145             1,796,314             

รวม 6,242,045             5,400,647             6,108,634             5,305,115             

คาตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 27,010,800          26,724,100          27,010,800          26,724,100          

เงินปนผล

บริษัทรวม -                         -                         205,393                397,365                

ตนทุนการใหบริการ

บริษทรวม 55,084                  3,907,669             55,084                  3,907,669             

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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12. ข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญั

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงิน	และอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ	3	ปี	

บริษัท	จุฑานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

จุดส�าคัญทางการเงิน	หน่วย	:	ล้านบาท

รอบบัญชีสิ้นสุด	31	ธันวาคม	

 2556  2555  2554

รายได้จากการเดินเรือ 	392.41 	324.64 	314.38

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเกี่ยวกับเรือ	 	359.74 	287.03 	262.50

ก�าไรขั้นต้นจากการเดินเรือ	 	32.66	 	37.63 	51.89

รายได้รวม	 	451.96 	369.40 	356.77

ก�าไร(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน	 	27.90	 	(8.26)	 	(13.97)

ดอกเบี้ยจ่าย	 	45.37 	38.56 	46.00

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 	(21.76) 	(30.69) (30.09)	

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ	 	2,336.50 	2,284.32 1,663.45

เงินลงทุนระยะยาว 	27.47 	25.11 26.27

สินทรัพย์รวม 2,426.45 	2,345.91 1,718.77

หนี้สินรวม 1,811.59 	1,850.45 1,287.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น 	614.86 	495.45 431.71

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 	(0.91) (1.51) 	(1.75)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 	(6.14) (6.62) (6.97)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 	(4.81) (8.31) (8.43)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 	2.95 3.73 	2.98

ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 	(0.35) (0.41) (0.37)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 	5.67 5.76 	5.02

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	(บาท) 	3.00 3.00 	3.00

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 	0.00 0.00 	0.00

จ�านวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	 	108.45 	86.00 	86.00
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินการ

1. ภาพรวมการด�าเนินงานที่ผ่านมา

	 	 ในปี	2556	 ดัชนีเปิดต้นปีที่	698	 จุดซึ่งเป็นจุดต�่าสุดในรอบ	26	 ปี	 และปิดสิ้นปีที่	2277	 จุด	 ดัชนีปิดเพิ่มขึ้นร้อยละ	226	 

ดชันสีงูสดุของปีอยูท่ี	่2337	จดุในกลางเดอืนธนัวาคม	ในปี	2556	ดชันีปรับตวัสงูขึน้เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้เรือ	และปริมาณเรอื 

ในตลาดเริ่มสมดุลย์กัน	ความเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงครึ่งปีหลังเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วแต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น	โดย

ในเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม	ดัชนี	ขึ้นไปที่ระดับ	2000-2140	และตกลงมาที่ระดับ	1480-1600	จุดในช่วงกลางเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน	และปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงท้ายปี	

BDI Year 2009 – 2013

	 	 ความเคลื่อนไหวของตลาดเดินเรือโลกดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานการ์เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทีละน้อย	 แต่จาก

ประสบการณ์ในธุรกิจพาณิชย์นาวีที่ผ่านมา	 บริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 คาดว่าตลาดเรือโลกยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 

เพือ่ฟ้ืนตวั	ผูป้ระกอบการยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกจิและตลาดเดนิเรอืโลกอย่างใกล้ชดิ	เนือ่งจากปัจจยัต่างๆ	ได้แก่สภาพเศรษฐกจิและ 

ทางการเมืองของโลก	และเหตุการณ์ภัยภิบัติธรรมชาติล้วนส่งผลต่อธุรกิจเดินเรือ	 ในระหว่างปีที่ผ่านมาและในการบริหารงานต่อไป

บริษัทต้องรักษาระดับผลประกอบการโดยการลดต้นทุน	 และสร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเดินเรืออ่ืนๆ	 ท่ีบริษัทฯ	 มี 

ขดีความสามารถและศกัยภาพ	บริการทีส่�าคญัคอืการรบับรหิารจดัการเรอื	(Ship	Management)	ท้ังด้าน	Technical	Management	และ 

Crew	Management	แก่บริษัทเรืออื่น	ดังนั้นในปี	2556	บริษัทฯ	บริหารเรือรวมทั้งสิ้น	15	ล�า	น�้าหนักรวม	165,215	 เดทเวทตัน	 

โดยรวมในปี	2556	 ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	 ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก	 โดยมีการปรับลดลง 

ของค่าระวาง	ท�าให้กลุม่บริษทัฯ	มผีลขาทนุสทุธิ	ในปี	2556	ท่ี	21.76	ล้านบาท	โดยรวมก�าไรจากอัตราแลกเปลีย่นท่ียงัไม่เกดิขึน้จรงิอยู่

จ�านวน	27.90	ล้านบาท	หรือมีขาดทุนสุทธิจาการด�าเนินงาน	49.66	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ที่มีผลขาดทุน	30.69	ล้านบาท	

โดยรวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นยงัไม่เกดิข้ึนจริงอยูจ่�านวน	8.26	ล้านบาท	หรอืมขีาดทุนสทุธจิากการด�าเนนิงาน	22.42	ล้านบาท	

และมีรายได้จากการเดินเรือ	392.41	ล้านบาท	ในปี	2556	เพิ่มขึ้นจาก	324.64	ล้านบาท	ในปี	2555

   

13. การวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝ่ายจัดการ
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The Group of Companies

2554 2555 2556

ในปี	2554	–	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากการเดินเรือและผลก�าไรดังนี้

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2554 2555 2556 

รายได้จากการเดินเรือ 314.38 324.64 392.41	

ผลก�าไร(ขาดทุน	)	สุทธิ (30.09) (30.69) (21.76)	

 

The Group of Companies

2554 2555 2556

	 	 ในปี	2554-2556	กลุ่มบริษัทฯมีสัดส่วนก�าไรต่อหุ้น	(EPS)	และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(ROE)	ส่วนที่เป็นของ

บริษัทใหญ่	ดังนี้	

ปี 2554 2555 2556 

ก�าไร(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	(บาท) (0.37) (0.41) (0.35)

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	(%) (6.97) (8.27) (6.92)
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	 	 ในช่วงเวลาดังกล่าวสัดส่วนในงบก�าไรขาดทุน	 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 ในส่วนของค่าใช้จ่ายการขายและ

บริหาร	และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการบริการ	และรายได้จาการให้บริการเรือ	โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการเรือ

แบบจ้างเหมาเป็นระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลก

2554 2555 2556
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	 	 ในการวเิคราะห์งบก�าไรขาดทนุ	ในแนวดิง่และแนวราบ	โดยค�านวณสดัส่วนองค์ประกอบของยอดขายรวมในแต่ละปี	 ท่ีประกอบด้วย	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	 ค่าใช้จ่ายในการช�าระดอกเบี้ย	 ก�าไรสุทธิ	 ปรากฏโดยรวมสัดส่วน 

ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	

	 	 ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยมีบริษัท	 จุฑานาวี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจ 

เดนิเรอืทัง้หมด	โดยเฉพาะธุรกจิเดนิเรือประจ�าเส้นทาง	(	Liner)	และธรุกจิเดนิเรอืรบัจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(	Time	Charter)	ท่ีผูจ้้างเหมา

ใช้ขนส่งสินค้าเป็นเรือจร	และเรือเดินประจ�าเส้นทาง	ในเส้นทางเดินเรือส�าคัญๆ	ของโลก	

ในปี	2554–2556	โครงสร้างรายได้จากทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ	มีสัดส่วนสัดส่วน	ดังนี้	

ปี ธุรกิจเดินเรือประจ�าเส้นทาง	: ธุรกิจเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา

2554 1.38	%	: 98.62	%

2555 0	%	: 100	%

2556 0	%	: 100	%

		 	 สดัส่วนโครงสร้างรายได้จากธรุกจิเดนิเรือดงักล่าว	 เป็นไปตามท่ีคาดหวงัจากกลยทุธ์	Portfolio	 ในการด�าเนนิธรุกจิเดนิเรอืของ 

บริษัทฯ	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความมั่นคงของรายได้และป้องกันความเสี่ยงทางด้านการตลาด	ในภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาด

เดินเรือโลกที่ผันผวน

	Sales	&	Admin	Expenses
	Operating	Expenses
	Interest	Payment
	Net	Profit

2554 2554 2556
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	 	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	ในช่วงปี	2554	–	2556	กลุ่มบริษัทฯ	มี	รายได้จากการเดินเรือ	

จ�าแนกตามส่วนงาน	ได้แก่

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2554 2555 2556 

ส่วนงานรับขนสินค้า		(Liner) 4 0 0

ส่วนงานเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	(Time	Charter) 310 324 392

ส่วนงานรับจ้างบริหารจัดการเรือ	(Ship	Management) 36 41 28

2. ฐานะการเงิน 

The Group of Companies -Financial 

4 36

310 324 392

41 280 0

The Group Income Structure

	 	 ในภาพรวมฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	และส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2554 2555 2556 

สินทรัพย์รวม 1,718.77 2,345.91 2,426.45	

หนี้สินรวม 1,287.06 1,850.45 1,811.55	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 431.71 495.45 614.86

	 	 โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีสถานภาพ	Leverage	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
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	 	 	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง	โดยมีอัตราส่วนดังนี้	

ปี 2554 2555 2556 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.98 3.73 2.95

2.1   สินทรัพย์

 	 สัดส่วนของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ	เกือบไม่เปลี่ยนแปลง	ในช่วงปี	2554	–	2556	มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน:	สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน	ดังนี้

ปี สินทรัพย์หมุนเวียน :	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2554 0.90	% :	99.10	%

2555 1.04	% :	98.96	%	

2556 2.06	% :	97.94	%

		 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะทางการเงิน	รวมทั้งสามารถบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 นอกจากนี้	สินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2554	–	2556	มีจ�านวนดังนี้	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2554 2555 2556 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม																					 15.46 24.36 50.10

	 	 โดยสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน	ได้แก่

ปี เงินสดหรือเทียบเท่า :	ลูกหนี้การค้าสุทธิ :	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

2554 3.85	% :	64.98	% :	31.17	%

2555 18.36	% :	24.54	% :	57.10	%

2556 25.21	% :	38.56	% :	36.23	%

	 	 สัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

Current	Assets	(Con)	
฿50.10	Mill. 
2.06%

Non	Current	Asset	(Con)								
฿2,376.35	Mill 
97.94%

D/E RATIO

 Asset Structure 2556



รายงานประจำาปี 2556บริษัทฯ จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)74

  2.1.1 คุณภาพของสินทรัพย์

	 	 เรอืเดนิทะเล	อปุกรณ์	และสนิทรัพย์ที่ไม่เป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิ	จะมกีารทบทวนการด้อยค่า	เมือ่มเีหตกุารณ์	หรอืสถานการณ์

บ่งชีว่้าราคาตามบญัชอีาจต�า่กว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน	รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคือจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับมูลค่าจากการใช้	สินทรัพย์

จะถกูจดัเป็นกลุม่ทีเ่ลก็ทีส่ดุซ่ึงเป็นหน่วยทีก่่อให้เกดิกระแสเงนิสดท่ีสามารถแยกออกมาได้	เพือ่วตัถปุระสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจ�านวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 โดยประมาณจาก

ประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี	และการพจิารณาฐานะของลกูหนีใ้นปัจจบุนัวเิคราะห์อายขุองลกูหนีเ้ทยีบกบันโยบายการให้สนิเชือ่ของบรษัิท

ส�าหรับลูกหนี้การค้า	(ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	7	ลูกหนี้การค้า)	

  2.1.2 สภาพคล่อง

	 	 ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ	 และโครงสร้างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ	 

ค่อนข้างจะแตกต่างกัน	

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ปี 2554 2555 2556 

ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 115.96 138.05 49.67

ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (8.68) (791.79) (19.20)

ธุรกิจมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (114.24) 650.42 (4.28)

ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุทธิ (5.58) 4.20 10.93
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Current Assets Structure

Current Assets Structure 2556

Current	Asset	(Cash	&	Equivalent)										
฿12.632	Mill. 
25.21%

Current	Asset	(Net	AR)
฿19.317	Mill 
38.56%

Other	Current	Assets	
฿18.153	Mill. 

36.23%
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Cash Flow Structure

2554 2555 2556

	 	 ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�าคัญ	ในช่วงปี	2554	-	2556	ธุรกิจมีอัตราส่วนสภาพคล่อง	(Current	Ratio)	ดังนี้	

ปี 2554 2555 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 0.01 0.02 0.09

	 	 ธุรกิจมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับประมาณ	0.01	-	0.09	เท่า	ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

2.2 การลงทุน 

	 	 ในปี	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนซื้อเรือเพิ่ม	1	ล�า	รับมอบเมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2551

ชื่อเรือ ประเภทเรือ ขนาดเรือ ปีที่สร้าง

จุฑาปัทมา อเนกประสงค์ 8,241	เดทเวทตัน พ.ศ.	2539

	 	 เรือล�าดังกล่าวมีมูลค่ารวม	13.95	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือเทียบเท่าเงินไทยประมาณ	484.18	ล้านบาท	ประโยชน์ที่จะได้รับ	

คือ	การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด	โดยเพิ่มรายได้ค่าระวางเส้นทางประเทศไทย	-	ประเทศญี่ปุ่น	-	ประเทศเกาหลี

แหล่งเงินทุนที่ใช้คือ	เงินกู้จากธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด	13.95	ล้านเหรียญสหรัฐ	ระยะเวลากู้	6	ปี	5	เดือน	ช�าระคืนรายไตรมาส

จ�านวน	10	งวด	และรายเดือน	จ�านวน	58	งวด

	 	 ในปี	2552	บริษทัฯ	ได้รับมอบเรือทีส่ัง่ต่อใหม่	(เมือ่ปี	2550)	จ�านวน	1	ล�า	จากอู่ต่อเรอืในประเทศญีปุ่น่	ราคา	1,980	ล้านเยน	

ซึ่งใช้เวลาต่อรวม	2	ปีครึ่ง	โดยรับมอบเรือเมื่อวันที่	28	กันยายน	2552

ชื่อเรือ ประเภทเรือ ขนาดเรือ ปีที่สร้าง

จุฑามาลี อเนกประสงค์ 11,945	เดทเวทตัน พ.ศ.	2552

  เรือล�าดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ	21.57	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือเทียบเท่าเงินไทยประมาณ	722.44	ล้านบาท	
	 	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด	 โดยเพิ่มรายได้ด้านเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	 

(Time	Charter)	
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	 	 แหล่งเงินทุนที่ใช้คือ	 เงินกู้	(Loan)	จากธนาคารกสิกรไทย	80%	และใช้เงินทุนส่วนของเจ้าของ	(Equity)	ของกิจการ	20%	 

ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้กู้เงินจ�านวน	13.20	ล้านเหรียญสหรัฐ	ระยะเวลากู้	8	ปี	9	เดือน	ช�าระคืนรายไตรมาส	จ�านวน	10	งวด	และรายเดือน	

จ�านวน	70	งวด

	 	 ในปี	2555	บริษทัฯ	ได้ร่วมลงทนุในบริษทั	ไทยเดน	มารไีทม์	จ�ากดั	เป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ	51	ของบรษัิทฯ	ในบรษัิทย่อย	

(บริษัท	ไทยเดน	มารีไทม์	จ�ากัด)	โดยบริษัทย่อยจัดซื้อเรือ	1	ล�า	รับมอบเมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2555

ชื่อเรือ ประเภทเรือ ขนาดเรือ ปีที่สร้าง

M.V.	FREDENSBORG อเนกประสงค์ 12,580	เดทเวทตัน พ.ศ.	2554

	 	 เรือล�าดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ	25.04	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือเทียบเท่าเงินไทยประมาณ	781.17	ล้านบาท

	 	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 คือ	 การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด	 โดยเพิ่มรายได้ด้านเดินเรือรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา	 

(Time	Charter)	

	 	 ผลตอบแทนทีบ่รษิทัฯ	จะได้รบัจากการลงทนุในบรษัิทย่อยรายนี	้คอื	ค่าจ้างบรหิารจดัการเรอืในอตัราวนัละ	300	เหรยีญสหรฐั	

และในกรณีที่บริษัทย่อยมีก�าไรเมื่อบริษัทฯ	ได้รับเงินปันผลจากการด�าเนินงานจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

แหล่งเงนิทนุที่ใช้คอื	เงนิกูจ้ากบริษทั	Nordana	Line	A/S	ประเทศเดนมาร์ก	เป็นจ�านวน	3.67	ล้านเหรยีญสหรฐั	มกี�าหนดการช�าระคนื

เงินต้นเมื่อบริษัทย่อยมีความสามารถจ่ายเงินปันผล

	 	 แหล่งเงนิทนุที่ใช้คอื	บริษทัย่อย	(บริษทั	ไทยเดนมารไีทม์	จ�ากดั)	ได้เงนิกูจ้ากธนาคารเพือ่การส่งออก	และน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

ทั้งหมด	17.5	ล้านเหรียญสหรัฐ	ระยะเวลากู้	5	ปี	ช�าระคืนรายเดือนจ�านวน	60	งวด

3. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

	 	 นอกจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกแล้วมีปัจจัยภายในท่ีจะส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน	 และฐานะการเงิน 

ในเชิงบวก	กล่าวคือการด�าเนินธุรกิจบริหารกองเรือเพิ่ม	การซื้อเรือเพิ่มเพื่อมาเสริมกองเรือจุฑานาวี	จะท�าให้ผลการด�าเนินงานและ

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	ดีขึ้น	และมีความมั่นคงในอนาคต

	 	 รายการพเิศษ	หรอืรายการทีม่ไิด้เกดิจากการด�าเนนิงานตามปกต	ิและมผีลต่อฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานอย่างมสีาระส�าคญั

	 	 -	ไม่มี	–

	 	 การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ	ทีเ่กดิข้ึนภายหลังวันทีใ่นงบการเงนิล่าสดุ	และผลกระทบท่ีอาจมต่ีอฐานะการเงนิ	และผลการด�าเนนิงาน

	 	 -	ไม่มี	-

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี	2556	ดังนี้

1.	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้ 

บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จ�ากัด

รายชื่อ เลขที่รับใบอนุญาต จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1.	นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 4334 4	ปี	(2550	–	2553)

2.	นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 218 2	ปี	(2554	-	2555)
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	 บริษัท	สอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

รายชื่อ เลขที่รับใบอนุญาต จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท

1.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 2982 -

2.	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 -

3.	นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล 7309 -

  ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้นัน้	เป็นผูส้อบบญัชรีายเดยีวกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัร่วม	และบรษิทัย่อย	(บรษิทั	ไทยเดน	มารไีทม์	จ�ากดั)	

ทั้งนี้ผู ้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์	 หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด	ผูส้อบบญัชบีรษัิทฯ	และผูส้อบบญัชบีรษัิทร่วม	สงักดัส�านกังานเดยีวกนั	ส่วนผูส้อบบญัชี

บริษัทย่อยบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์	 คือ	RSM	Chio	Lim	LLP,	8	Wilkie	Road,	#03-08,	Wilkie	 

Edge,	Singapore	228095	

2.	 ก�าหนดค่าตอบแทน

2.1	ก�าหนดค่าสอบบัญชี	(Audit	Service)	เป็นจ�านวนเงิน	900,000	บาท	ส�าหรับค่าสอบบัญช ี
ของงบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2556

2.2	ค่าบริการอื่น	(Non	Audit	Service)	ปี	2556	-	บาท	(ปี	2555	-	บาท) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 	 ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

พึงปฏิบัตินั้น	 คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนควรจัดท�ารายงาน	 แสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดท�า	 และ 

การเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการในรายงานประจ�าปีของบริษัท

		 	 คณะกรรมการ	บรษิทั	จฑุานาวี	จ�ากัด	(มหาชน)	ขอรบัรองว่า	งบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย	ไดจ้ัดท�าขึน้ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี	 และผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แห่งประเทศไทย	และงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงานในรอบปีผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุผล

 

	 (พลเรือตรีชาโณ	เพ็ญชาติ	)	 (	นายชเนศร์	เพ็ญชาติ	)	

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการ	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผู้ถือหุ้น บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน)  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้ อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ านวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและ  

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จุฑานาวี  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท จุฑานาวี 
จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และ 4 ซึ่งได้
อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหม่เน่ืองจากน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมาถือปฏิบัติ ดังน้ัน
ข้อมูลทางการเงินแสดงการเปรียบเทียบ จึงเป็นข้อมูลที่จัดท าใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว 
 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 
 
 
(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 
 
วันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 12,632,414 4,473,887 595,179 652,723 581,992 474,126

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 7 19,317,334 5,977,805 10,043,385 37,792,258 6,039,622 10,043,385

พัสดุคงเหลอื 18,153,041 13,911,452 4,817,060 15,765,041 11,822,630 4,817,060

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 50,102,789 24,363,144 15,455,624 54,210,022 18,444,244 15,334,571

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 17,788,788 16,070,504 16,939,206 6,411,761 5,985,400 6,182,870

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                        -                        -                        120,530,000 112,515,139 -                        

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 9,678,572 9,034,978 9,333,060 9,678,572 9,034,978 9,333,060

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 11 2,336,497,948 2,284,315,771 1,663,452,657 1,548,853,223 1,525,448,524 1,663,452,657

ลกูหนีเ้งินชดใชค้า่เสียหาย 12 11,010,596 10,826,106 9,699,694 11,010,596 10,826,106 9,699,694

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,372,961 1,295,679 3,890,269 1,372,961 1,295,679 3,890,269

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,376,348,865 2,321,543,038 1,703,314,886 1,697,857,113 1,665,105,826 1,692,558,550

รวมสนิทรัพย์ 2,426,451,654 2,345,906,182 1,718,770,510 1,752,067,135 1,683,550,070 1,707,893,121

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรัพย์

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีส้นิหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 13 95,576,764 97,804,765 97,768,711 95,576,764 97,804,765 97,768,711

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 14 134,651,898 102,536,874 86,998,793 129,479,258 100,170,242 86,935,509

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15 115,195,206 145,259,752 131,423,821 69,160,912 98,702,764 131,423,821

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนทีจั่ดเป็นหนีส้ินหมนุเวียน 15 -                        619,331,131 714,151,794 -                        619,331,131 714,151,794

หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน

ส่วนทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16 1,766,755 1,675,352 1,486,057 1,766,755 1,675,352 1,486,057

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 146,694,537 103,314,416 111,829,564 136,629,555 88,558,193 111,829,564

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน 23,435,698 23,421,131 23,392,446 23,435,698 23,421,131 23,392,446

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย -                        1,074,446 -                        -                        -                        -                        

เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ 52,861,306 99,250,725 64,166,865 52,861,306 99,250,725 64,166,865

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 570,182,164 1,193,668,592 1,231,218,051 508,910,248 1,128,914,303 1,231,154,767

หนีส้นิไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 1,094,127,482 494,686,926 7,397,652 632,892,310 21,149,265 7,397,652

หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงิน 16 1,549,094 3,313,788 4,599,621 1,549,094 3,313,788 4,599,621

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 126,408,639 142,372,339 29,821,217 126,408,638 142,372,339 29,821,217

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 19,319,705 16,410,160 14,024,754 19,319,705 16,410,160 14,024,754

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,241,404,920 656,783,213 55,843,244 780,169,747 183,245,552 55,843,244

รวมหนีส้นิ 1,811,587,084 1,850,451,805 1,287,061,295 1,289,079,995 1,312,159,855 1,286,998,011

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

หนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

 - 2 -
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สว่นของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 105,900,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 317,700,000         317,700,000         

หุน้สามญั 83,450,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 250,350,000         250,350,000         250,350,000         250,350,000         

หุน้บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 3 บาท 19 7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             

รวมทุนจดทะเบียน 325,350,000         258,000,000         258,000,000         325,350,000         258,000,000         258,000,000         

ทุนทีช่ าระแลว้

หุน้สามญั 105,900,000 หุน้ หุน้ละ 3 บาท 317,700,000         317,700,000         

หุน้สามญั 83,450,000 หุน้ หุน้ละ 3 บาท 250,350,000         250,350,000         250,350,000         250,350,000         

หุน้บุริมสิทธิ 2,550,000 หุน้ หุน้ละ 3 บาท 7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             7,650,000             

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 33,675,000           -                        -                        33,675,000           -                        -                        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 25,800,000           25,800,000           25,800,000           25,800,000           25,800,000           25,800,000           

ยังไมไ่ด้จัดสรร 291,752,637         321,899,511         355,641,227         268,715,054         308,015,421         344,665,436         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุน้ (189,591,932)        (221,220,402)        (207,732,012)        (190,552,914)        (220,425,206)        (207,570,326)        

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 486,985,705         384,479,109         431,709,215         462,987,140         371,390,215         420,895,110         

ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 127,878,865         110,975,268         -                        -                        -                        -                        

รวมสว่นของผู้ถอืหุ้น 614,864,570         495,454,377         431,709,215         462,987,140         371,390,215         420,895,110         

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น 2,426,451,654      2,345,906,182      1,718,770,510      1,752,067,135      1,683,550,070      1,707,893,121      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

 - 3 -

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556

หนีส้นิและสว่นของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

   งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายได้จากการให้บริการ 17 392,406,073          324,638,596          294,970,547          290,861,570          
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ 28,133,854            41,212,824            31,482,758            42,337,273            
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 15 27,895,092            -                         27,872,623            -                         
รายได้อ่ืน 3,526,557              3,547,715              3,731,129              3,944,845              

รวมรายได้ 451,961,576          369,399,135          358,057,057          337,143,688          
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ (359,741,216)        (287,013,033)        (297,557,263)        (269,131,646)        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (69,203,599)          (65,329,534)          (68,569,288)          (63,681,807)          
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 15 -                         (8,260,838)            -                         (8,103,737)            

รวมค่าใช้จ่าย (428,944,815)        (360,603,405)        (366,126,551)        (340,917,190)        
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 23,016,761            8,795,730              (8,069,494)            (3,773,502)            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 594,193                 167,794                 -                         -                         
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 23,610,954            8,963,524              (8,069,494)            (3,773,502)            

ต้นทุนทางการเงิน (45,370,925)          (38,556,663)          (31,230,873)          (32,876,513)          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (21,759,971)          (29,593,139)          (39,300,367)          (36,650,015)          

ภาษีเงินได้ -                         (1,091,960)            -                         -                         
ขาดทุนส าหรับปี (21,759,971)          (30,685,099)          (39,300,367)          (36,650,015)          
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า
    งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
    เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 40,145,164            (15,819,839)          29,872,292            (12,854,880)          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 18,385,193            (46,504,938)          (9,428,075)            (49,504,895)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (30,146,874)          (33,741,716)          (39,300,367)          (36,650,015)          
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 8,386,903              3,056,617              -                         -                         

ขาดทุนส าหรับปี (21,759,971)          (30,685,099)          (39,300,367)          (36,650,015)          
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,481,596              (47,230,106)          (9,428,075)            (49,504,895)          
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 16,903,597            725,168                 -                         -                         

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 18,385,193            (46,504,938)          (9,428,075)            (49,504,895)          
ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 22 (0.35)                      (0.41)                      (0.46)                      (0.45)                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

- 2 -

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



รายงานประจำาปี 2556
บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)

86
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่วนได้เสียที่ รวม

ส่วนเกิน ส ำรองตำม ที่ยังไม่ได้ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ไม่มีอ ำนำจควบคุม
หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่ำหุ้น กฏหมำย จัดสรร ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 250,350,000 7,650,000 -                    25,800,000 355,641,227 -                        639,441,227 -                      639,441,227
    (ตามที่รายงานไว้เดมิ)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชเีกี่ยวกบั 4
     ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -                     -                     -                    -                     -                     (207,732,012) (207,732,012) -                      (207,732,012)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 250,350,000 7,650,000 -                    25,800,000 355,641,227 (207,732,012) 431,709,215 -                      431,709,215
     (หลงัการปรับปรุง)
รับช าระคา่หุ้นจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -                     -                     -                    -                     -                     -                        -                        110,250,100 110,250,100
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                    -                     (33,741,716) (13,488,390) (47,230,106) 725,168.00          (46,504,938)
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2555 (หลงัการปรับปรุง) 250,350,000 7,650,000 -                    25,800,000 321,899,511 (221,220,402) 384,479,109 110,975,268        495,454,377
รับช าระคา่หุ้นเพิ่มทุน 18 67,350,000 -                     33,675,000 -                     -                     -                        101,025,000 -                      101,025,000
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                    -                     (30,146,874) 31,628,470 1,481,596 16,903,597 18,385,193
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 317,700,000 7,650,000 33,675,000 25,800,000 291,752,637 (189,591,932) 486,985,705 127,878,865 614,864,570

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ทุนที่ ก ำไรสะสม
ช ำระแล้ว

บริษัท จฑุานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของบริษัทใหญ่
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(บาท)

หมายเหตุ
ส่วนเกิน ส ำรองตำม ที่ยังไม่ได้ องค์ประกอบอื่น

หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่ำหุ้น กฏหมำย จัดสรร ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 250,350,000 7,650,000 -                     25,800,000 344,665,436 -                          628,465,436
    (ตามที่รายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ 4
     ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -                     -                     -                     -                     -                     (207,570,326) (207,570,326)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 250,350,000 7,650,000 -                     25,800,000 344,665,436 (207,570,326) 420,895,110
     (หลังการปรับปรุง)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     -                     (36,650,015) (12,854,880) (49,504,895)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังการปรับปรุง) 250,350,000 7,650,000 -                     25,800,000 308,015,421 (220,425,206) 371,390,215
รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 18 67,350,000 -                     33,675,000 -                     -                     -                          101,025,000
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     -                     (39,300,367) 29,872,292 (9,428,075)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 317,700,000 7,650,000 33,675,000 25,800,000 268,715,054 (190,552,914) 462,987,140

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ทุนที่ ก ำไรสะสม
ช ำระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จุฑานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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งบกระแสเงินสด

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556 2555 2556 2555
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุกอ่นภาษีเงินได้ (21,759,970) (29,593,140) (39,300,367) (36,650,015)
รายการปรับปรุงกระทบก าไรสทุธเิปน็เงินสดรับ (จ่าย)

หนี้สญู -                           125,080 -                           125,080
คา่เสื่อมราคา 112,093,666 98,168,406 87,873,220 89,816,229
รายจ่ายการซอ่มแซมเรือคร้ังใหญ่ตัดบญัชี 10,088,185 12,590,355 10,088,185 12,590,355
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ 4                              (512,716) 4                              (512,716)
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชนพ์นกังาน 2,901,970 2,466,314 2,901,970 2,466,314
(ก าไร)ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กดิขึ้นจริง (26,338,400) 9,177,426 (26,340,221) 9,059,454
คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 45,370,925 38,556,664 31,230,873 32,876,513
ดอกเบี้ยรับ (14,598)                    (4,525)                      (13,778) (4,290)                      
เงินปนัผลรับ (205,393)                  (524,388)                  (205,393) (524,388)                  

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์
และหนี้สนิด าเนนิงาน 122,136,389 130,449,476 66,234,493 109,242,536

สนิทรัพย์จากการด าเนนิงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลกูหนี้การคา้ (12,889,215) 3,910,757 (31,297,811) 3,848,942
พัสดคุงเหลอื (4,241,589) (9,094,392) (3,942,411) (7,005,570)
ลกูหนี้เงินชดใชค้า่เสยีหาย (184,490) (1,126,412) (184,490) (1,126,412)
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (173,181) 2,633,998 (173,181) 2,633,998

สนิทรัพย์จากการด าเนนิงาน(เพ่ิมขึ้น) ลดลง (17,488,475) (3,676,049) (35,597,893) (1,649,042)
หนี้สนิจากการด าเนนิงาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้ 33,263,085 12,172,625 29,452,272 11,287,038
เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ (46,389,419) 35,083,860 (46,389,419) 35,083,860

หนี้สนิจากการด าเนนิงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (13,126,334) 47,256,485 (16,937,147) 46,370,898
เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนนิงาน 91,521,580 174,029,912 13,699,453 153,964,392

                     จ่ายดอกเบี้ย (40,773,581) (35,983,359) (26,859,319) (32,157,267)
                     จ่ายภาษีเงินได้ (1,079,560) 2                              -                           -                           
เงินสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 49,668,439 138,046,555 (13,159,866) 121,807,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

_____________________________________   ประธานกรรมการ           _____________________________________   กรรมการผู้จัดการ
           ( พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ  )          ( นายชเนศร์  เพ็ญชาติ  ) 

บรษัิท จฑุานาว ีจ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

   งบการเงินรวม (บาท)     งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556 2555 2556 2555
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ
เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                           -                           -                           (600)
เงินปนัผลรับจากบริษัทอ่ืน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ -                           514,019 -                           514,019
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดนิทะเลและอุปกรณ์ 
      (ขอ้มลูกระแสเงินสดเพ่ิมเติม 1 ) (18,809,612) (792,839,762) (18,772,118)             (15,708,474)
จ่ายสนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (611,550)                  -                           -                           -                           
ดอกเบี้ยรับ 15,092                     4,526                       14,271 4,290                       
รับเงินปนัผล 200,000                   528,250                   200,000 528,250                   
เงินสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมการลงทนุ (19,206,070) (791,792,967) (18,557,847) (14,662,515)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้น
         จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 6,829,301 (2,820,857) 6,829,301 (2,820,857)
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 75,425,000              -                           75,425,000 -                           
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบคุคลและกจิการ
         ที่เกี่ยวขอ้งกนั (32,596,063) (8,387,550)               (27,210,000) (23,520,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                           570,643,250 -                           30,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (130,776,199) (132,440,096) (82,763,299) (121,204,496)
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (22,508,060)             114,749,300.00       (22,508,060)             -                           
เงินสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงิน (1,683,332) (1,571,660) (1,683,332) (1,571,660)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 101,025,000 -                           101,025,000 -                           
เงินสดรับช าระคา่หุ้นจากสว่นไดเ้สยีที่
         ไมม่อี านาจควบคมุ -                           110,250,100            -                           -                           
เงินสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (4,284,353) 650,422,487 49,114,610 (119,117,013)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (15,246,356) 7,523,562 (14,554,555) 12,283,484
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 10,931,660 4,199,637 2,842,342 311,081
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 4,473,887 595,179 581,992 474,126
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (2,773,133)               (320,929)                  (2,771,611)               (203,215)                  
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 12,632,414 4,473,887 652,723 581,992

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

_____________________________________   ประธานกรรมการ           _____________________________________   กรรมการผู้จัดการ
           ( พลเรือตรีชาโณ  เพ็ญชาติ  )          ( นายชเนศร์  เพ็ญชาติ  ) 

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

บรษัิท จฑุานาว ีจ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
- 2 -

   งบการเงินรวม (บาท)     งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556 2555 2556 2555
(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ขอ้มลูกระแสเงินสดเปดิเผยเพ่ิมเติม
1 เรือเดนิทะเล อุปกรณ์และรายจ่ายในการซอ่มแซม

     และส ารวจเรือที่เพ่ิมขึ้นระหว่างปี -                           (789,697,631) -                           (8,500,739)
ปรับปรุง หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงินเพ่ิมขึ้น -                           462,400 -                           462,400
ปรับปรุง ต้ังเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้น -                           4,090,558 -                           -                           
เงินสดจ่ายเรือเดนิทะเลและอุปกรณ์  
    และจ่ายในการซอ่มแซมและส ารวจเรือ -                           (785,144,673) -                           (8,038,339)

2 เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย
เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                           -                           -                           (114,749,900)
ปรับปรุง เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                           -                           -                           114,749,300
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                           -                           -                           (600)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

- 3 -
บรษัิท จฑุานาว ีจ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

   งบการเงินรวม (บาท)     งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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1.  ขอ้มูลทัว่ไป
     การจดทะเบียน :  บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทะเบียนเลขที่  010753001613 

   (เดิมเลขที่ บมจ 235) เมือ่วันที่ 29 ธนัวาคม 2532 โดยมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่คอื กลุม่ตระกลูเพ็ญชาติ    
   (ร้อยละ 31)  และตระกลูปานบุญห้อม (ร้อยละ 27) 

     ที่ต้ังส านักงาน :  ต้ังอยู่เลขที่ 153  อาคารมาโณทาวเวอร์  ซอยสุขมุวิท 39  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตันเหนือ 
   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

     ประเภทธรุกจิ :  บริษัทฯ ด าเนินธรุกจิพาณิชย์นาวี

2.  เกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน
     2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
            งบการเงินนี้ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชพีบัญช ี พ.ศ. 2547  และ
     แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้โดยกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที่ 28 กนัยายน 2554  เร่ือง ก าหนดรายการ
     ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ. 2554     และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์     และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
     ด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535
            งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึน้โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน
     ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชทีี่เกีย่วขอ้ง
            งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม  ส าหรับปี  
    สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2555  จัดท าขึน้โดยฝ่ายบริหาร ซึง่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
     2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชใีหม่ในระหว่างงวด
            สภาวิชาชพีบัญชไีด้ออกมาตรฐานการบัญช ี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญช ี และ
     แนวปฏิบัติทางบัญช ีซึง่มีผลบังคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียด
     ขา้งลา่งนี้
     มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได้
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 20 การบัญชสี าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิด

เผยขอ้มูลเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืจากรัฐบาล
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น

ในเงินตราต่างประเทศ

บริษัท จฑุานาวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท จุฑานาวี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�าคม 2556
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     มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 10 ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกีย่วขอ้ง

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด าเนินงาน
            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้

คดิคา่เสือ่มราคาที่ตีราคาใหม่
            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กจิการหรือของผู้ถอืหุ้น
            แนวปฏิบัติทางการบัญชี การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
            มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชแีละแนวปฏิบัติทางบัญชขีา้งต้นไม่มีผล
     กระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินนี้  ยกเว้นมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงต่าง
     ประเทศ (ตามหมายเหตุของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราขอ้ 4)
            ฝ่ายบริหารได้ประเมินแลว้เห็นว่าบริษัทฯ       ไม่มีผลกระทบที่จะต้องรับรู้ไว้ในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชฉีบับ
     ดังกลา่วเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสิทธปิระโยชน์จากการส่งสริมการลงทุนทั้งจ านวน
     2.3  มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
            มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และปรับปรุงใหม่   ซึง่ยังไม่มีผลบังคบัใช ้  บริษัทฯ   ยัง
     ไม่ได้น ามาถอืปฏิบัติมีดังนี้
            มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 
     1 มกราคม 2557
            มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 17  (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2555)
            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555)

- 2 -

การน าเสนองบการเงิน

สัญญาเชา่
รายได้

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมคา้
งบการเงินระหว่างกาล

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
การด้อยคา่ของสินทรัพย์

การรวมธรุกจิ
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            มาตรฐานการบัญช/ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  1 การเปลีย่นแปลงในหนี้สินที่เกดิขึน้จากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหนี้สินที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเชา่หรือไม่

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 29

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่มีเงินเฟ้อ

รุนแรง

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยคา่

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธพิิเศษแกล่กูคา้

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ

            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูคา้

            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 15 สิง่จูงใจสัญญาเชา่ด าเนินงาน

            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกีย่วกบัรูปแบบของ

กฎหมายตามสัญญาเชา่

            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

            การตีความมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็ปไซต์

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2559

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4 สัญญาประกนัภัย

            ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ มาตรฐานการ

     รายงานทางการเงินขา้งต้นมีผลบังคบัใช ้ซึง่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

- 3 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพ่ือขายและ

การด าเนินงานที่ยกเลกิ

ส่วนงานด าเนินงาน
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     2.4  ในการจัดท างบการเงินรวม ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นบริษัทใหญ่โดยเขา้
            ถอืหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทธรุกจิ ความสัมพันธ์
            บริษัท จุฑาผกากรอง ชปิปิ้ง ไพรเวท จ ากดั ขนส่งสินคา้ทาง ผู้ถอืหุ้น

เรือระหว่าง
            บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ ากดั ประเทศธรุกจิ ผู้ถอืหุ้น

พาณิชย์นาวี
     2.5  รายการบัญชรีะหว่างกนั
            ในการจัดท างบการเงินรวม รายการบัญชรีะหว่างกนัที่เป็นสาระส าคญัได้ตัดออกในการท างบการเงินรวมแลว้
     2.6  งบการเงินรวมนี้     จัดท าขึน้โดยมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือแสดงฐานะการเงินรวม    และผลการด าเนินงานรวมของบริษัท 
            จุฑานาวี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใชข้อ้มูลตามงบการเงินรวมเพ่ือวัตถปุระสงคอ่ื์น อาจมีขอ้จ ากดั
            ด้านลกัษณะที่คอ่นขา้งแตกต่างกนัในบรรดาบริษัทย่อยที่น างบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

3.  สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ
     3.1  การรับรู้รายได้และคา่ใชจ่้าย
            รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย รายได้คา่จ้างเหมาเรือเป็นระยะเวลา (Charter hire)  ซึง่เกดิจากการให้บริการ
     เรือแบบจ้างเหมาเป็นระยะเวลา (Time charter) และรายได้คา่ระวางเรือ   (Freight income)   ซึง่เกดิจากการรับขนส่งเป็น
     รายเที่ยว (Voyage charter)
            บริษัทฯ รับรู้รายได้คา่จ้างเหมาเรือเป็นระยะเวลาและคา่ใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งตามเกณฑ์คงคา้งและรับรู้รายได้คา่ระวางเรือ
     เมือ่การให้บริการได้สิน้สุดลงแลว้
             รายได้อ่ืน และคา่ใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง
     3.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถงึ  เงินสดและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์  กระแสรายวัน
     และประจ าไม่เกนิ 3 เดือน  และไม่มีภาระผูกพัน
     3.3  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน
            ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามสิทธทิี่จะได้รับหักด้วยคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
            บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับผลขาดทุนที่อาจเกดิขึน้จากการเรียกเกบ็เงินจากลกูหนี้ไม่ได้
     ทั้งนี้บริษัทฯ ประมาณผลขาดทุนขึน้จากประสบการณ์ในการเรียกเกบ็หนี้ในอดีต ควบคูก่บัการวิเคราะห์ฐานะการเงินของ
     ลกูหนี้ในปัจจุบัน  หนี้สูญที่เกดิขึน้จะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของคา่ใชจ่้ายในการขายและ
     บริหาร 

ถอืหุ้นร้อยละ
สัดส่วนการ

100

51
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     3.4  พัสดุคงเหลอื
            พัสดุคงเหลอื  ได้แก ่ น้ ามันเชือ้เพลงิและน้ ามันหลอ่ลืน่แสดงไว้ในราคาทุนโดยวิธเีขา้กอ่น -ออกกอ่น (FIFO)  หรือ
     มูลคา่สุทธทิี่จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต่ ากว่า
     3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
            เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกจิการ แสดงโดยวิธรีาคาทุน หักด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถา้มี)
     3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
            เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินรวม  โดยใชวิ้ธสี่วนได้เสีย และแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ โดย
     ใชวิ้ธรีาคาทุน
     3.7  เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
            เรือเดินทะเลและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยคา่เสือ่มราคาสะสม คา่เสือ่มราคาค านวณโดยวิธเีส้นตรงตามอายุ
     การใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย์     ส าหรับเรือเดินทะเลและยานพาหนะคดิคา่เสือ่มราคาหลงัหักมูลคา่คงเหลอื 
     บริษัทฯ  ประมาณอายุการใชง้านของสินทรัพย์ ดังนี้

เรือเดินทะเล 15-30  ปี
รายจ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือรอตัดบัญชี 2-3  ปี
อุปกรณ์ประจ าเรือ 5  ปี
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านักงาน 5  ปี
ยานพาหนะ 5-10  ปี

            ในกรณีที่ราคาตามบัญชสีูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนืซึง่ค านวณจากมูลคา่ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
     เกดิในอนาคตจากการใชส้ินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง    หรือจ านวนที่จะได้รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
     จ าหน่ายสินทรัพย์นั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชจีะถกูปรับลดให้เท่ากบัมูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื
            คา่ใชจ่้ายที่เกดิขึน้ระหว่างการตรวจสอบ   สภาพเรือและคา่ใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะรับรู้รวมในรายจ่ายการ
     ซ่อมเรือคร้ังใหญ่   คา่ใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะถกูตัดจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายตลอดอายุการใชง้านจนกระทั่งมีการ
     ซ่อมเรือคร้ังใหญ่คร้ังต่อไป    ซึง่อายุการตัดจ าหน่ายสูงสุดไม่เกนิ 2-3 ปี   ในกรณีที่มีการซ่อมเรือคร้ังใหญ่กอ่นวันครบ
     ก าหนด ต้นทุนที่เหลอือยู่ของการซ่อมเรือคร้ังใหญ่จะถกูตัดจ าหน่ายทันที
            ต้นทุนดอกเบี้ยส าหรับการกูยื้มเพ่ือเป็นเงินทุนในการกอ่สร้างเพ่ือให้ได้มาซึง่เรือเดินทะเล     และอุปกรณ์ได้บันทึก
     เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์ตลอดชว่งเวลาที่จะสร้างให้เสร็จและเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
     ได้ตามวัตถปุระสงค ์    ต้นทุนการกูยื้มประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกดิจากเงินกูยื้มระยะยาวสุทธจิากการตัดจ าหน่ายคา่ใชจ่้าย
     ทางการเงินที่เกีย่วขอ้งกนั
           ก าไรขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์ก าหนดขึน้จากราคาตามบัญช ีและได้รวมอยู่ในการค านวณก าไร
     จากการด าเนินงาน
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     3.8  คา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
            คา่ใชจ่้ายทางการเงินที่เกีย่วขอ้งกบัการกูยื้มเงินซึง่เกดิขึน้กอ่นหรือ ณ วันท าสัญญาวงเงินกูยื้มและกอ่นการเบิกถอน
     เงินกูยื้มจะถกูบันทึกเป็นคา่ธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย     และถกูตัดจ าหน่ายโดยวิธอัีตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามอายุ
     ของเงินกู้
     3.9  การด้อยคา่ของสินทรัพย์
            บริษัทฯ  และบริษัทย่อย    ได้สอบทานการด้อยคา่ของสินทรัพย์    เมือ่มีขอ้บ่งชีว่้าราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์ของ
     บริษัทฯ   สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื     (ราคาขายสุทธขิองสินทรัพย์นั้น  ๆ   ตามปกติทางธรุกจิหรือมูลคา่จากการ
     ใชแ้ลว้แต่อย่างใดจะสูงกว่า)   โดยที่การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ  หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกดิ
     เงินสดแลว้แต่กรณีในกรณีที่ราคาตามบัญชขีองสินทรัพย์สูงกว่ามูลคา่ที่คาดว่าจะได้รับคนื     บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจะ
     รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยคา่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    และจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยคา่เมือ่มีขอ้
     บ่งชีว่้า การด้อยคา่ดังกลา่วไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง
     3.10 กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนักงาน
            บริษัทฯ    จัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชพี      ซึง่เป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก าหนดการจ่ายสมทบ
     ไว้แลว้  สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลีย้งชพี  ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท  และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ
     กองทุนภายนอก         กองทุนส ารองเลีย้งชพีดังกลา่วได้รับเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ     
     เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบันทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชทีี่เกดิ
     รายการนั้น
     3.11 การแปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
              การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบัญช ี   เพ่ือเสนอแนวคดิของสกลุเงินต่าง  ๆ   ที่ใชใ้นการรายงาน  ซึง่
     เป็นสกลุเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิที่กจิการนั้นประกอบกจิการ   ดังนั้น    จึงก าหนด
     ให้กจิการระบุสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานและแปลงคา่รายการที่เป็นสกลุต่างประเทศ      ให้เป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการ
     ด าเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงคา่ดังกลา่ว
            กลุม่บริษัทด าเนินงานในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิที่เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใชใ้น
     การก าหนดและช าระราคาของรายการซือ้และขายเกอืบทั้งหมด    ดังนั้น   ผู้บริหารจึงก าหนดให้ใชส้กลุเงินเหรียญสหรัฐ
     อเมริกาเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานในธรุกจิเดินเรือทางทะเลของกลุม่บริษัท   และใชส้กลุเงินบาทเป็นสกลุเงินที่
     ใชน้ าเสนองบการเงิน
            มาตรฐานการบัญชฉีบับนี้   ก าหนดให้การรับรู้รายการคา้เมือ่เร่ิมแรกด้วยสกลุเงินทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน   (สกลุเงิน
     เหรียญสหรัฐอเมริกา)  รายการคา้ที่ไม่ได้เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถอืเป็นรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
     ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่นที่เกดิจากการแปลงคา่จะถกูรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ผลต่างอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่
     งบการเงินจากสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานเป็นสกลุเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินจะถกูรับรู้ในส่วนของเจ้าของ ในกรณี
     ที่เงินบาทที่ใชน้ าเสนองบการเงินแขง็คา่เมือ่เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ใชใ้นการด าเนินงาน มูลคา่ทางบัญชขีอง
     สินทรัพย์  หนี้สิน  และผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินที่บันทึกในส่วนของเจ้าของจะลดลง ในทางกลบักนัถา้เงินบาท
     อ่อนคา่เมือ่เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา มูลคา่ทางบัญชขีองสินทรัพย์ หนี้สิน และผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน
     ทีบ่ันทึกในส่วนของเจ้าของจะเพ่ิมขึ้น

- 6 -



รายงานประจำาปี 2556 บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน) 97

     

            การถอืปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชฉีบับนี้        ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชตีามมาตรฐานการบัญชี

     ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง นโยบายการบัญช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชแีละขอ้ผิดพลาด ซึง่ก าหนด

     ให้ปรับย้อนหลงังบการเงินงวดกอ่น    ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่ากลุม่บริษัทได้จัดท างบการเงินด้วยสกลุเงินที่

     ใชใ้นการด าเนินงาน (สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด

            ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชดีังกลา่วได้แสดงไว้ในหัวขอ้  “ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย

     การบัญชเีกีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น ”    ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

     ของงบการเงินรวมและเฉพาะกจิการ 

            รายการปรับปรุงที่เกดิจากการถอืปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึง่กระทบต่องบการเงิน

     ของกลุม่บริษัท และค าอธบิายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัได้กลา่วไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

     3.12  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

              บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอัตราแลกเปลีย่น ณ วันที่เกดิรายการยอดคงเหลอืของบัญชี

     ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่เป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่น  ณ วันนั้น  บริษัทฯ

     มีนโยบายป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัอัตราแลกเปลีย่น ส าหรับเจ้าหนี้การคา้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยท าสัญญาซือ้ขาย

     เงินตราต่างประเทศลว่งหน้ากบัธนาคาร  ผลต่างซึง่เกดิจากอัตราแลกเปลีย่นจากสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า

     แสดงมูลคา่ยุติธรรม ณ วันสิน้งวด จะบันทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นทันที

            ก าไรขาดทุนจากการแลกเปลีย่นเงินตรา  ถอืเป็นรายได้หรือคา่ใชจ่้ายประจ างวด

     3.13 สัญญาเชา่การเงิน

            การเชา่ซึง่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เชา่

     นั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเชา่การเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเชา่การเงิน บันทึกเป็นสินทรัพย์

     ด้วยมูลคา่ยุติธรรมหรือมูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินขัน้ต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเชา่    แลว้แต่จ านวนใดจะต่ ากว่า    หักด้วย

     คา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยคา่   คา่เชา่ที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นคา่ใชจ่้ายทางการเงินและส่วนที่จะหัก

     จากหนี้ตามสัญญาเพ่ือท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวด  เป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลอืของหนี้สิน  คา่ใชจ่้ายทางการเงิน

     จะบันทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเชา่การเงินจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายุการ

     ใชง้านของสินทรัพย์ที่เชา่หรืออายุของสัญญาเชา่ แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต่ ากว่า

     3.14 สัญญาเชา่ด าเนินงาน

             รายจ่ายภายใต้สัญญาเชา่ด าเนินงาน  บันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเชา่  คา่เชา่ที่

     อาจเกดิขึน้จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชทีี่มีรายการดังกลา่ว
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     3.15  เคร่ืองมือทางการเงิน 
              เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี้การคา้
     และลกูหนี้อ่ืน  ลกูหนี้การคา้กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกนั  รายได้คา้งรับ  เงินเบิกเกนิบัญชแีละ
     เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน    เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน   เจ้าหนี้การคา้กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั เงินกูยื้มระยะยาวและ
     หนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงิน นโยบายการบัญชเีกณฑ์การรับรู้และวัดมูลคา่ส าหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยแยกตาม
     แต่ละหัวขอ้ที่เกีย่วขอ้ง 
     3.16  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
              รายจ่ายเกีย่วกบัภาษีในรอบระยะเวลาบัญชปีระกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
              3.16.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคลปัจจุบัน
                         บริษัทฯ และบริษัทย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีของรัฐ   
              โดยค านวณจากก าไรในงวดนั้นทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร
              3.16.2  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อย    บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบัญชขีอง
              สินทรัพย์และหนี้สิน  ณ  วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  กบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น  โดยใชอั้ตราภาษีที่มี
              ผลบังคบัใช ้ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงาน
                        บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ
              แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชสี าหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษี      รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
              ไม่ได้ใชใ้นจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ที่บริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์
              จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใชน้ั้น
                        บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทบทวนมูลคา่ตามบัญชขีองสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชทีุกวันสิน้รอบระยะ
              เวลารายงานและจะปรับลดมูลคา่ตามบัญชดีังกลา่วหากมีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีก าไรทางภาษี
              เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชทีั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์
                        บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชโีดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้นหากภาษีที่เกดิขึน้
              เกีย่วขอ้งกบัรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถอืหุ้น
     3.17  ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
             ก าไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน ซึง่ค านวณโดยการหารยอดก าไรเบ็ดเสร็จ
     รวมส าหรับปี  ด้วยจ านวนหุ้นถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักตามระยะเวลาที่ออกและเรียกช าระแลว้
            ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญ
      เทียบเท่า
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     3.18  ประมาณการทางบัญชี
              การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝ่ายบริหารต้องใชก้ารประมาณการ      และต้ังขอ้
     สมมติฐานบางประการ ซึง่อาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน  และการเปิดเผยในในหมายเหตุประกอบ
     งบการเงิน ซึง่ผลที่เกดิขึน้จริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินที่ประมาณไว้  อันอาจท าให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชใีน
     รอบถดัไป  ประมาณการทางบัญชทีี่ส าคญัได้แก ่ คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  คา่เผ่ือการลดราคาสินคา้  คา่เสือ่มราคา  และคา่เผ่ือ
     การลดมูลคา่ของสินทรัพย์   การประมาณการในเร่ืองต่าง  ๆ   ได้ถกูเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบ
     งบการเงินแลว้
     3.19  ประมาณการหนี้สิน 
              บริษัทฯ  และบริษัทย่อย   จะบันทึกประมาณการหนี้สิน   เมือ่มีความเป็นไปได้คอ่นขา้งแน่ของการเกดิภาระผูกพันใน
     ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต      ภาระผูกพันดังกลา่วคาดว่าจะส่งผล
     ให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ          เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้
     อย่างน่าเชือ่ถอื     หากบริษัทฯ     คาดว่าจะได้รับคนืรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่าง
     แน่นอน  บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคนืเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกนิจ านวนประมาณการหนี้สินที่เกีย่วขอ้ง
     3.20  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
             บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัจากการเลกิจ้าง เพ่ือจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
     มูลคา่ปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานให้ถกูรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน     โดยการประมาณการตามหลกั
     คณิตศาสตร์ประกนัภัย       โดยใชวิ้ธคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้     ภายใต้สมมติฐานเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคตที่
     บริษัทฯ    ก าหนดขึน้อย่างเหมาะสม     สมมติฐานที่ใชใ้นการประเมินคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธปิระจ าปี ได้
     รวมถงึอัตราส่วนลด อัตราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน การเปลีย่นแปลง
     ในจ านวนพนักงาน  การเปลีย่นแปลงในอัตราเหลา่นี้มีผลต่อประมาณการคา่ใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงาน
     สุทธใินทุกปี   บริษัทฯ  ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม  ซึง่สะท้อนถงึอัตราดอกเบี้ยที่ควรน ามาใชใ้นการค านวณ
     มูลคา่ปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบัพนักงาน ในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม
     บริษัทฯ  จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล   ซึง่จ่ายในสกลุเงินที่ได้รับประโยชน์ และจะบันทึกภาระหนี้สิน
     ในอดีตที่เกดิกอ่นปี 2554 โดยรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายตามวิธเีส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี   
              ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย     (Actuarial   gains   and   losses)  ส าหรับ
     โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
              หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน    ประกอบด้วย     มูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
     โครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ 
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     3.21  รายการธรุกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั
             บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนักบับริษัทฯ  หมายถงึ  บุคคลหรือกจิการที่มีอ านาจควบคมุ    บริษัทฯ  หรือถกูควบคมุ
     โดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ
             นอกจากนี้บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัยัง   หมายรวมถงึ   บริษัทร่วมและบุคคล   ซึง่มีอิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญั
     กบับริษัทฯ  ผู้บริหารส าคญั  กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ   ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของ
     บริษัทฯ
     3.22 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบัญชทีี่ส าคญั
           ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
    ในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ         การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกลา่วนี้ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงใน
    งบการเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  
    การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดังนี้
      สัญญาเชา่
            ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชา่ว่าเป็นสัญญาเชา่ด าเนินงานหรือสัญญาเชา่ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใชดุ้ลยพินิจ
     ในการประเมินเง่ือนไขและ รายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ง และผลประโยชน์
     ในสินทรัพย์ที่เชา่ดังกลา่วแลว้หรือไม่
     คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
            กลุม่บริษัทใชห้ลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลกูหนี้ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลกูหนี้
     เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการก าหนดชว่งอายุลกูหนี้และสถานภาพของลกูหนี้ไว้เป็นเกณฑ์
     ในการต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนี้ที่มีอายุหนี้คา้งช าระ
     เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
            ในการค านวณคา่เสือ่มราคาของเรือและอุปกรณ์          ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
     มูลคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของเรือและอุปกรณ์      และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลคา่คงเหลอืใหม่หากมีการ
     เปลีย่นแปลงเชน่นั้นเกดิขึน้     นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของเรือ    อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
      ชว่งเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยคา่หากคาดว่ามลูคา่ที่คาดว่า     จะได้รับคนืต่ ากว่ามูลคา่ตามบัญชขีองสินทรัพย์นั้น 
     ในการนี้        ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจที่เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใชจ่้ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบั
     สินทรัพย์นั้น
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
            หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย  ซึง่ต้อง
     อาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน่ อัตราคดิลด อัตราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
     การเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น
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4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฎิบัติ
ในระหว่างงวดปัจจุบัน    บริษัทฯ   ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ   3  เนื่องจากบริษัทฯ   น ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่   21 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาถือปฎิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

ผลกระทบจาก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่ ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,452,939  20,948  4,473,887  579,220  2,772  581,992 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  4,000,035  1,977,770  5,977,805  6,081,516 (41,894)  6,039,622 
พัสดุคงเหลือ  14,099,810 (188,358)  13,911,452  11,995,737 (173,107)  11,822,630 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  22,552,784  1,810,360  24,363,144  18,656,473 (212,229)  18,444,244 
สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  15,685,558  384,946  16,070,504  5,000,000  985,400  5,985,400 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                    -                   -                    114,749,900 (2,234,761)  112,515,139 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  11,030,430 (1,995,452)  9,034,978  11,030,430 (1,995,452)  9,034,978 
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์  2,548,985,951 (264,670,180)  2,284,315,771  1,776,158,462 (250,709,938)  1,525,448,524 
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย  10,774,873  51,233  10,826,106  10,774,873  51,233  10,826,106 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  6,377,983 (5,082,304)  1,295,679  1,289,508  6,171  1,295,679 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,592,854,795 (271,311,757)  2,321,543,038  1,919,003,173 (253,897,347)  1,665,105,826 
รวมสินทรัพย์  2,615,407,579 (269,501,397)  2,345,906,182  1,937,659,646 (254,109,576)  1,683,550,070 
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
          จากสถาบันการเงิน  98,270,615 (465,850)  97,804,765  98,270,615 (465,850)  97,804,765 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  104,055,660 (1,518,786)  102,536,874  40,336,889  59,833,353  100,170,242 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  147,185,791 (1,926,039)  145,259,752  99,172,891 (470,127)  98,702,764 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน  622,281,039 (2,949,908)  619,331,131  622,281,039 (2,949,908) 619,331,131     
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
  ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,683,332 (7,980)  1,675,352  1,683,332 (7,980)  1,675,352 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
          ที่เกี่ยวข้องกัน  103,806,508 (492,092)  103,314,416  88,980,000 (421,807)  88,558,193 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน  23,532,688 (111,557)  23,421,131  23,532,688 (111,557)  23,421,131 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                     1,074,446  1,074,446 -                   -                   -                   
เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ  99,839,320 (588,595)  99,250,725  99,839,320 (588,595)  99,250,725 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,200,654,953 (6,986,361)  1,193,668,592  1,074,096,774  54,817,529  1,128,914,303 
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ผลกระทบจาก ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่ ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  500,763,450 (6,076,524)  494,686,926  21,250,000 (100,735)  21,149,265 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  3,329,571 (15,783)  3,313,788  3,329,571 (15,783)  3,313,788 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ

          ที่เกี่ยวข้องกัน  143,050,467 (678,128)  142,372,339  143,050,467 (678,128)  142,372,339 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  16,488,322 (78,162)  16,410,160  16,488,322 (78,162)  16,410,160 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  663,631,810 (6,848,597)  656,783,213  184,118,360 (872,808)  183,245,552 

รวมหนี้สิน  1,864,286,763 (13,834,958)  1,850,451,805  1,258,215,134  53,944,721  1,312,159,855 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท  250,350,000 -                    250,350,000  250,350,000 -                    250,350,000 

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท  7,650,000 -                    7,650,000  7,650,000 -                    7,650,000 

ทุนที่ช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  250,350,000 -                    250,350,000  250,350,000 -                    250,350,000 

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  7,650,000 -                    7,650,000  7,650,000 -                    7,650,000 

ก าไรสะสม

        จัดสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย  25,800,000 -                    25,800,000  25,800,000 -                    25,800,000 

        ยังไม่ได้จัดสรร  352,696,219 (30,796,708)  321,899,511  335,361,743 (27,346,322)  308,015,421 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -                    (221,220,402) (221,220,402) -                   (220,425,206) (220,425,206)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  636,496,219 (252,017,110)  384,479,109  619,161,743 (247,771,528)  371,390,215 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  116,624,597 (5,649,329)  110,975,268 -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  753,120,816 (257,666,439)  495,454,377  619,161,743 (247,771,528)  371,390,215 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,617,407,579 (271,501,397)  2,345,906,182  1,877,376,877 (193,826,807)  1,683,550,070 
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ผลกระทบจาก ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่ ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  593,805  1,374  595,179  472,752  1,374  474,126 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  9,983,130  60,255  10,043,385  9,983,130  60,255  10,043,385 

พัสดุคงเหลือ  4,796,891  20,169  4,817,060  4,796,891  20,169  4,817,060 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  15,373,826  81,798  15,455,624  15,252,773  81,798  15,334,571 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  15,918,022  1,021,184  16,939,206  5,000,000  1,182,870  6,182,870 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  11,030,430 (1,697,370)  9,333,060  11,030,430 (1,697,370)  9,333,060 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์  1,877,904,809 (214,452,152)  1,663,452,657  1,877,904,809 (214,452,152)  1,663,452,657 

ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย  9,671,584  28,110  9,699,694  9,671,584  28,110  9,699,694 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  3,878,995  11,274  3,890,269  3,878,995  11,274  3,890,269 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,918,403,840 (215,088,954)  1,703,314,886  1,907,485,818 (214,927,268)  1,692,558,550 
รวมสินทรัพย์  1,933,777,666 (215,007,156)  1,718,770,510  1,922,738,591 (214,845,470)  1,707,893,121 

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

        จากสถาบันการเงิน  98,354,850 (586,139)  97,768,711  98,354,850 (586,139)  97,768,711 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  87,450,177 (451,384)  86,998,793  87,386,892 (451,383)  86,935,509 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  132,211,728 (787,907)  131,423,821  132,211,728 (787,907)  131,423,821 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน  718,433,250 (4,281,456)  714,151,794  718,433,250 (4,281,456)  714,151,794 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบ

        ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  1,494,966 (8,909)  1,486,057  1,494,966 (8,909)  1,486,057 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

        ที่เกี่ยวข้องกัน  112,500,000 (670,436)  111,829,564  112,500,000 (670,436)  111,829,564 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน  23,532,688 (140,242)  23,392,446  23,532,688 (140,242)  23,392,446 

เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ  64,180,749 (13,884)  64,166,865  64,180,749 (13,884)  64,166,865 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,238,158,408 (6,940,357)  1,231,218,051  1,238,095,123 (6,940,356)  1,231,154,767 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ผลกระทบจาก ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่ ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  7,442,000 (44,348)  7,397,652  7,442,000 (44,348)  7,397,652 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  4,627,197 (27,576)  4,599,621  4,627,197 (27,576)  4,599,621 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ

        ที่เกี่ยวข้องกัน  30,000,000 (178,783)  29,821,217  30,000,000 (178,783)  29,821,217 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  14,108,834 (84,080)  14,024,754  14,108,834 (84,080)  14,024,754 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  56,178,031 (334,787)  55,843,244  56,178,031 (334,787)  55,843,244 

รวมหนี้สิน  1,294,336,439 (7,275,144)  1,287,061,295  1,294,273,154 (7,275,143)  1,286,998,011 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  250,350,000 -                    250,350,000  250,350,000 -                    250,350,000 

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  7,650,000 -                    7,650,000  7,650,000 -                    7,650,000 

ทุนที่ช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท  250,350,000 -                    250,350,000  250,350,000 -                    250,350,000 

หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้นหุ้นละ 3 บาท  7,650,000 -                    7,650,000  7,650,000 -                    7,650,000 

ก าไรสะสม

จัดสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย  25,800,000 -                    25,800,000  25,800,000 -                    25,800,000 

ยังไม่ได้จัดสรร  355,641,227 -                    355,641,227  344,665,437 (1)  344,665,436 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -                    (207,732,012) (207,732,012) -                   (207,570,326) (207,570,326)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  639,441,227 (207,732,012)  431,709,215  628,465,437 (207,570,327)  420,895,110 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -                    -                   -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  639,441,227 (207,732,012)  431,709,215  628,465,437 (207,570,327)  420,895,110 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,933,777,666 (215,007,156)  1,718,770,510  1,922,738,591 (214,845,470)  1,707,893,121 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายงานประจำาปี 2556 บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน) 105

ผลกระทบจาก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่ ตามที่เคยรายงาน นโยบายบัญชี ปรับปรุงใหม่
รายได้
รายได้จากการให้บริการ  322,608,639  2,029,957  324,638,596  289,327,402  1,534,168  290,861,570 
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ  41,023,257  189,567  41,212,824  42,143,114  194,159  42,337,273 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  42,810,355 (42,810,355) -                    35,802,355 (35,802,355) -                   
รายได้อ่ืน  3,576,895 (29,180)  3,547,715  3,976,665 (31,820)  3,944,845 
รวมรายได้  410,019,146 (40,620,011)  369,399,135  371,249,536 (34,105,848)  337,143,688 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ (302,044,705)  15,031,672 (287,013,033) (284,210,041)  15,078,395 (269,131,646)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -                    (65,329,534) (65,329,534) (63,598,465) (83,342) (63,681,807)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (65,248,796)  56,987,958 (8,260,838) -                   (8,103,737) (8,103,737)
รวมค่าใช้จ่าย (367,293,501)  6,690,096 (360,603,405) (347,808,506)  6,891,316 (340,917,190)
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน  42,725,645 (33,929,915)  8,795,730  23,441,030 (27,214,532) (3,773,502)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  167,536  258  167,794 -                   -                   -                   
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้  42,893,181 (33,929,657)  8,963,524  23,441,030 (27,214,532) (3,773,502)
ต้นทุนทางการเงิน (38,384,127) (172,536) (38,556,663) (32,744,724) (131,789) (32,876,513)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  4,509,054 (34,102,193) (29,593,139) (9,303,694) (27,346,321) (36,650,015)
ภาษีเงินได้ (1,079,564) (12,396) (1,091,960) -                   -                   -                   
ขาดทุนส าหรับปี  3,429,490 (34,114,589) (30,685,099) (9,303,694) (27,346,321) (36,650,015)
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
    งบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
    เป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน -                    (15,819,839) (15,819,839) -                   (12,854,880) (12,854,880)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  3,429,490 (49,934,428) (46,504,938) (9,303,694) (40,201,201) (49,504,895)
กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,945,007) (30,796,709) (33,741,716) (9,303,694) (27,346,321) (36,650,015)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  6,374,497 (3,317,880) 3,056,617         -                   -                   -                   
ขาดทุนส าหรับปี  3,429,490 (34,114,589) (30,685,099) (9,303,694) (27,346,321) (36,650,015)
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  1,376,242 (48,606,348) (47,230,106) (9,303,694) (40,201,201) (49,504,895)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  2,053,248 (1,328,080)  725,168 -                   -                   -                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  3,429,490 (49,934,428) (46,504,938) (9,303,694) (40,201,201) (49,504,895)
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (0.03) (0.38) (0.41) (0.10) (0.35) (0.45)

งบก าไรขาดทุนส าหรับปี วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน
กลุม่บริษัทมีรายการบัญชกีบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  สินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้และคา่ใชจ่้าย   ส่วนหนึ่งของ

กลุม่บริษัทเกดิจากรายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัดังกลา่ว
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการก าหนดราคา

ลกัษณะความสัมพันธแ์ละนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย   บริษัทร่วม   บุคคลและกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนัมีดังนี้ 

ลกัษณะความสัมพันธ์
บริษัทยอ่ย

บริษัท จุฑาผกากรอง ชปิปิ้ง ไพรเวท จ ากดั บริษัทถอืหุ้น 100%
บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จ ากดั บริษัทถอืหุ้น 51%

บริษัทร่วม
บริษัท เจ. ชปิปิ้ง เซอร์วิส จ ากดั บริษัทถอืหุ้น 33.33% และกรรมการร่วมกนั

กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกัน
บริษัท บทด จ ากดั บริษัทถอืหุ้น 3.04%
บริษัท ซ.ีแอนด์ พี. จ ากดั  กรรมการร่วมกนั
บริษัท มาโณ จ ากดั บริษัท มาโณ จ ากดั ได้ขายหุ้น ไปแลว้

ในเดือนมีนาคม  2556,กรรมการร่วมกนั
บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จ ากดั ผู้ถอืหุ้นบริษัทย่อย

บุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกัน 
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ กรรมการและผู้ถอืหุ้น
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการและผู้ถอืหุ้น
นางปริยนาฏ  ยังส์ ผู้ถอืหุ้น

นโยบายราคา
รายได้คา่บริการจัดการ ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ ราคาปกติธรุกจิเท่ากบัราคาที่คดิกบัคูค่า้รายอ่ืน
คา่สาธารณูปโภค ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสัญญา
เงินกูยื้ม คดิดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50 - 7.85 ต่อปี
ซือ้ทรัพย์สิน ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามสัญญา
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5.2 ยอดคงเหลอืระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทร่วมบุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั

ยอดคงเหลอืระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555

มีดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้อ่ืน

บริษัทย่อย -                     -                     21,447,136         592,278              

เงินมัดจ ำ

กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 727,647              728,103              727,647              728,103              

เจำ้หนี้กำรค้ำ

บริษัทร่วม 14,667,071         14,586,748         14,667,071         14,586,748         

เจำ้หนี้อ่ืน

บริษัทย่อย -                     -                     -                     6,219,098           

กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 7,544,740           7,370,429           5,343,057           3,324,096           

รวม 7,544,740           7,370,429           5,343,057           9,543,194           

เงินกู้ยมืระยะสัน้

บริษัทร่วม (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี)

ยอด ณ วันต้นปี 995,260              1,990,519           995,260              1,990,519           

บวก เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 5,500,000           14,700,000         5,500,000           14,700,000         

หัก ลดลงระหว่างปี (5,000,000) (15,700,000) (5,000,000) (15,700,000)

ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่น (173,715) (4,725) (173,715) (4,725)

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  172,273  9,465  172,273  9,465 

ยอด ณ วันสิน้ปี 1,493,818           995,259              1,493,818           995,259              

- 17 -
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2556 2555 2556 2555
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.13-7.85 ต่อปี)

ยอด ณ วันต้นปี  44,614,009  44,786,679  29,857,785  44,786,678 
บวก เพ่ิมขึน้ระหว่างปี -                      14,756,223 -                     -                     
หัก ลดลงระหว่างปี (15,386,063) (14,928,893) (10,000,000) (14,928,893)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่น (1,405,538) -                     (1,405,538) -                     
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  2,160,145 -                      1,465,324 -                     
ยอด ณ วันสิน้ปี  29,982,553  44,614,009  19,917,571  29,857,785 

บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี)
ยอด ณ วันต้นปี  57,705,147  61,133,495  57,705,147  61,133,495 
บวก เพ่ิมขึน้ระหว่างปี  69,925,000  3,330,000  69,925,000  3,330,000 
หัก ลดลงระหว่างปี (12,210,000) (6,850,000) (12,210,000) (6,850,000)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่น (6,705,162)  1,873,933 (6,705,162)  1,873,933 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  6,503,181 (1,782,280)  6,503,181 (1,782,280)
ยอด ณ วันสิน้ปี  115,218,166  57,705,148  115,218,166  57,705,148 

รวมทั้งสิน้  146,694,537  103,314,416  136,629,555  88,558,192 

ดอกเบ้ียค้ำงจำ่ย
บริษัทร่วม  22,745  246  22,745  246 
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั   3,127,182  982,859  2,883,347  888,859 
บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั  31,560,007  29,139,428  31,560,007  29,139,428 

รวม  34,709,934  30,122,533  34,466,099  30,028,533 

เงินทดรองรับ
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  2,614,603  2,977,427  2,614,603  2,977,427 

เงินกู้ยมืระยะยำว
บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั  29,876,356  29,857,786  29,876,356  29,857,786 
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั  96,532,283  112,514,554  96,532,283  112,514,554 

รวม  126,408,639  142,372,340  126,408,639  142,372,340 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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5.3 รายได้และค่าใช้จา่ย
รายได้และคา่ใชจ่้ายระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

2556 2555 2556 2555
รำยได้จำกกำรให้บริกำร

กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 97,435,527         33,777,027         -                     -                     
รำยได้ค่ำบริกำรจดักำร

บริษัทย่อย -                     -                     3,348,904           1,124,448           
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3,348,904           3,408,834           3,348,904           3,408,834           

รวม 3,348,904           3,408,834           6,697,808           4,533,282           
ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร

กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 4,267,622           4,261,845           4,267,622           4,261,845           
ต้นทุนทำงกำรเงิน

บริษัทร่วม 24,647                5,508                  24,647                5,508                  
กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 3,674,253           3,598,825           3,540,842           3,503,293           
บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั 2,543,145           1,796,314           2,543,145           1,796,314           

รวม 6,242,045           5,400,647           6,108,634           5,305,115           
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 27,010,800         26,724,100         27,010,800         26,724,100         
เงินปันผล

บริษัทร่วม -                     -                     205,393              397,365              
ต้นทุนการให้บริการ

บริษทร่วม 55,084                3,907,669           55,084                3,907,669           

6.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ประกอบด้วย

2556 2555 2556 2555
 เงินสด 20,083                20,096                20,084                20,096                
เงินฝากกระแสรายวัน 484,838              505,473              318,042              297,092              
เงินฝากสะสมทรัพย์ 12,127,493         3,948,318           314,597              264,804              

รวม 12,632,414         4,473,887           652,723              581,992              
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  ประกอบด้วย

7.1  ลกูหนี้การคา้   ประกอบด้วย

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้ของกลุม่บริษัท แยกตามระยะเวลาที่คา้งช าระหนี้ได้ดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลกูหนี้การคา้  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

รวม  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ที่คา้งช าระโดยนับจากวันที่

ที่ครบก าหนดช าระดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุลกูหนี้

     ลกูหนี้ที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

รวม  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

7.2  ลกูหนี้อ่ืน   ประกอบด้วย

2556 2555 2556 2555

เงินทดรองกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                     -                      21,447,136  592,278 

คา่ใชจ่้ายเรือที่ยังไม่สิน้สุด  689,912  1,577,629  689,302  1,577,629 

เงินทดรองจ่ายแกค่นเรือ  3,581,249  1,711,413  3,581,249  1,711,413 

อ่ืน ๆ  2,982,401  452,117  12,311  18,936 

รวม  7,253,562  3,741,159  25,729,998  3,900,256 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน  19,317,334  5,977,805  37,792,258  6,039,622 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  ประกอบด้วย

7.1  ลกูหนี้การคา้   ประกอบด้วย

ยอดคงเหลอืของลกูหนี้การคา้ของกลุม่บริษัท แยกตามระยะเวลาที่คา้งช าระหนี้ได้ดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลกูหนี้การคา้  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

รวม  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีลกูหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้ที่คา้งช าระโดยนับจากวันที่

ที่ครบก าหนดช าระดังนี้

2556 2555 2556 2555

ลกูหนี้การคา้แยกตามอายุลกูหนี้

     ลกูหนี้ที่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

รวม  12,063,772  2,236,646 12,062,260          2,139,366 

7.2  ลกูหนี้อ่ืน   ประกอบด้วย

2556 2555 2556 2555

เงินทดรองกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                     -                      21,447,136  592,278 

คา่ใชจ่้ายเรือที่ยังไม่สิน้สุด  689,912  1,577,629  689,302  1,577,629 

เงินทดรองจ่ายแกค่นเรือ  3,581,249  1,711,413  3,581,249  1,711,413 

อ่ืน ๆ  2,982,401  452,117  12,311  18,936 

รวม  7,253,562  3,741,159  25,729,998  3,900,256 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน  19,317,334  5,977,805  37,792,258  6,039,622 

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุน้

ชือ่บริษัท ประเภทกิจกำร (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 2556 2555 2556 2555
บริษัท เจ.ชิปปิง้   ขนถ่ายสินค้า      

 เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมบ ารุงและ
ตัวแทนเรือ 15 33 17,788,788 16,070,504 6,411,761 5,985,400

         การเปลีย่นแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน

9. เงินลงทนุในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทกิจกำร (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 2556 2555 2556 2555
บริษัท จุฑาผกากรอง ขนสง่สนิค้าทาง

ชิปปิง้ ไพรเวท จ ากัด เรือระหว่ำง 9 100 -                      -                      8,863,850 8,863,850
บริษัท ไทยเดน ประเทศธุรกิจ

มารีไทม์ จ ากัด พำณิชย์นำวี 225 51 -                      -                      114,749,900 114,749,900
-                      -                      123,613,750 123,613,750

หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุน -                      (8,863,850) (8,863,850)
สุทธิ -                      -                      114,749,900 114,749,900

          ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                      5,780,100 (2,234,761)
รวม -                      -                      120,530,000 112,515,139

         การเปลีย่นแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน

10.  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน

ชือ่บริษัท ประเภทกิจกำร (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 2556 2555 2556 2555
บริษัท บทด จ ากดั ขนสง่ทางทะเล

ระหว่างประเทศ 333 3.04 10,130,430 10,130,430 10,130,430 10,130,430
บริษัท มิตซบูชิ ิ       นายหน้าตัวแทน

โลจิสติคส ์    น ำเข้ำ-สง่ออก

(ประเทศไทย) จ ากัด ตำมพิธีกำรศุลกำกร 12 7.50 900,000 900,000 900,000 900,000
          ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,351,858) (1,995,452) (1,351,858) (1,995,452)

รวม 9,678,572 9,034,978 9,678,572 9,034,978

         การเปลีย่นแปลงในราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการ
แปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน
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งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)งบกำรเงินรวม (บำท)

งบกำรเงินรวม (บำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
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11.  เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,208,154,255    6,177,160           14,530,908         18,276,905         218,719,528       2,465,858,756    

ซื้อเพ่ิม 787,418,809       286,149              800,302              551,070              14,564,436         803,620,766       

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (6,253,000) -                     -                     (1,148,354) -                     (7,401,354)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ (84,635,738) (201,177) (490,558) (407,316) (7,237,596) (92,972,385)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,904,684,326    6,262,132           14,840,652         17,272,305         226,046,368       3,169,105,783    

ซื้อเพ่ิม -                     339,483              2,751,329           -                     16,330,350         19,421,162         

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย -                     (107,424) -                     -                     -                     (107,424)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ 206,911,203       480,740              1,213,282           1,230,369           17,053,086         226,888,680       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,111,595,529    6,974,931           18,805,263         18,502,674         259,429,804       3,415,308,201    

หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (572,134,713) (4,761,905) (9,679,217) (9,160,178) (206,670,086) (802,406,099)

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (109,361,188) (541,473) (2,317,404) (1,020,946) (13,045,610) (126,286,621)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/

     ตัดจ าหน่าย -                     -                     -                      1,148,352 -                      1,148,352 

ผลต่างจากการแปลงค่างบ  34,668,834  185,122  498,905  143,602  7,257,892  42,754,355 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (646,827,067) (5,118,256) (11,497,716) (8,889,170) (212,457,804) (884,790,013)

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (125,655,401) (442,153) (2,115,739) (961,542) (10,310,846) (139,485,681)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/

     ตัดจ าหน่าย -                      107,420 -                     -                     -                     107,420              

ผลต่างจากการแปลงค่างบ (37,139,471) (388,868) (818,228) (648,355) (15,647,057) (54,641,979)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (809,621,939) (5,841,857) (14,431,683) (10,499,067) (238,415,707) (1,078,810,253)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2,301,973,590  1,133,074  4,373,580  8,003,607  21,014,097  2,336,497,948 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  2,257,857,259  1,143,876  3,342,936  8,383,135  13,588,564  2,284,315,770 

ก่อนแปลงค่า หลังแปลงค่า

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 139,485,681        112,093,666 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 126,286,621        110,758,761 
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งบการเงินรวม (บาท)
รายจ่ายในการ
ซ่อมแซมและ
ส ารวจเรือรอตัด

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านักงาน

เรือเดินทะเล
อุปกรณ์ประจ าเรือ

ยานพาหนะ รวม
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11.  เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

สินทรัพย์ - ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2,208,154,255    6,177,160           14,530,908         18,276,905         218,719,528       2,465,858,756    

ซื้อเพ่ิม 787,418,809       286,149              800,302              551,070              14,564,436         803,620,766       

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย (6,253,000) -                     -                     (1,148,354) -                     (7,401,354)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ (84,635,738) (201,177) (490,558) (407,316) (7,237,596) (92,972,385)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2,904,684,326    6,262,132           14,840,652         17,272,305         226,046,368       3,169,105,783    

ซื้อเพ่ิม -                     339,483              2,751,329           -                     16,330,350         19,421,162         

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย -                     (107,424) -                     -                     -                     (107,424)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ 206,911,203       480,740              1,213,282           1,230,369           17,053,086         226,888,680       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,111,595,529    6,974,931           18,805,263         18,502,674         259,429,804       3,415,308,201    

หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (572,134,713) (4,761,905) (9,679,217) (9,160,178) (206,670,086) (802,406,099)

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (109,361,188) (541,473) (2,317,404) (1,020,946) (13,045,610) (126,286,621)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/

     ตัดจ าหน่าย -                     -                     -                      1,148,352 -                      1,148,352 

ผลต่างจากการแปลงค่างบ  34,668,834  185,122  498,905  143,602  7,257,892  42,754,355 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (646,827,067) (5,118,256) (11,497,716) (8,889,170) (212,457,804) (884,790,013)

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (125,655,401) (442,153) (2,115,739) (961,542) (10,310,846) (139,485,681)

ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/

     ตัดจ าหน่าย -                      107,420 -                     -                     -                     107,420              

ผลต่างจากการแปลงค่างบ (37,139,471) (388,868) (818,228) (648,355) (15,647,057) (54,641,979)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (809,621,939) (5,841,857) (14,431,683) (10,499,067) (238,415,707) (1,078,810,253)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2,301,973,590  1,133,074  4,373,580  8,003,607  21,014,097  2,336,497,948 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  2,257,857,259  1,143,876  3,342,936  8,383,135  13,588,564  2,284,315,770 

ก่อนแปลงค่า หลังแปลงค่า

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 139,485,681        112,093,666 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 126,286,621        110,758,761 
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งบการเงินรวม (บาท)
รายจ่ายในการ
ซ่อมแซมและ
ส ารวจเรือรอตัด

อุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้
ส านักงาน

เรือเดินทะเล
อุปกรณ์ประจ าเรือ

ยานพาหนะ รวม

11.  เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

สินทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  2,208,154,254  6,177,160  14,530,908  18,276,904  218,719,528  2,465,858,754 
ซื้อเพ่ิม -                      255,066  800,302  551,070  14,564,436  16,170,874 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย -                     -                     -                     (1,148,354) -                     (1,148,354)
ผลต่างจากการแปลงค่างบ (70,524,827) (200,660) (490,558) (407,315) (7,237,596) (78,860,956)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  2,137,629,427  6,231,566  14,840,652  17,272,305  226,046,368  2,402,020,318 
ซื้อเพ่ิม -                      339,482  2,102,285 -                      16,330,351  18,772,118 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย -                     (107,424) -                     -                     -                     (107,424)
ผลต่างจากการแปลงค่างบ  152,271,100  478,563  1,155,237  1,230,369  17,053,086  172,188,355 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2,289,900,527  6,942,187  18,098,174  18,502,674  259,429,805  2,592,873,367 

หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (572,134,713) (4,761,905) (9,679,217) (9,160,178) (206,670,086) (802,406,099)
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (100,993,464) (539,795) (2,317,404) (1,020,946) (13,045,610) (117,917,219)
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/
     ตัดจ าหน่าย -                     -                     -                      1,148,352 -                      1,148,352 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ  34,517,678  185,095  498,905  143,602  7,257,892  42,603,172 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (638,610,499) (5,116,605) (11,497,716) (8,889,170) (212,457,804) (876,571,794)
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (101,074,158) (435,936) (2,002,762) (961,542) (10,310,846) (114,785,244)
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จ าหน่าย/
     ตัดจ าหน่าย -                      107,420 -                     -                     -                      107,420 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ (35,278,836) (388,415) (807,862) (648,355) (15,647,058) (52,770,526)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (774,963,493) (5,833,536) (14,308,340) (10,499,067) (238,415,708) (1,044,020,144)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  1,514,937,034  1,108,651  3,789,834  8,003,607  21,014,097  1,548,853,223 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  1,499,018,928  1,114,961  3,342,936  8,383,135  13,588,564  1,525,448,524 

ก่อนแปลงค่า หลังแปลงค่า
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 114,785,244        97,961,405 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 117,917,219        102,406,584 

กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ   ได้จดจ านองเรือเดินทะเล    ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน   1,468.65  บาท   และจ านวน   1,455.81  ล้านบาท   ตามล าดับ
(31 ธันวาคม 2555: 2,199.61 ล้านบาท  และ 1,455.81 ล้านบาท)  ไว้เป็นหลักทรัพย์ ค ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  (หมายเหตุ 12)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษัทมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี เป็นจ านวนเงินประมาณ
7.4 ล้านบาท และ 7.33 ล้านบาท ตามล้าดับ

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  และ 2555  กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจ านวนแต่ยังใช้งานอยู่  โดยสินทรัพย์ดังกล่าว
มีราคาทุนเป็นจ้านวนเงิน 22.13 ล้านบาท และ 16.27 ล้านบาท ตามล้าดับ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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ส ารวจเรือรอตัด

รวม
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12. ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าซ่อมแซมที่เกิดกับตัวเรือและค่ารักษาพยาบาลพนกังานในเรือจากการเกิดอุบติัเหตุซึ่ง

บริษัทฯ จะได้รับชดเชยจากบริษัทรับประกันภัยในแต่ละกรณีภายในระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี

บาท

2556 2555
ยอดค้างไม่เกิน 48 เดือน 11,010,596 10,826,106

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2556 2555 2556 2555

เงินเบกิเกินบญัชี 6.875-7.625 6.875 - 8.125 78,646,829 78,894,834

เงินกู้ยืมระยะสั้น 7.15 7.10 - 7.22 16,929,935 18,909,931
รวม 95,576,764 97,804,765

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแหง่ จ านวน 80 ล้านบาท

 และวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศหนึ่งแหง่ จ านวน 20 ล้านบาท

วงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ค้ าประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 11)

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน   ประกอบด้วย

2556 2555 2556 2555

เงินส ารองจ่าย -                         -                         -                         6,221,744

เจ้าหนี้การค้า 59,578,287 35,367,915 59,578,288 35,367,915

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 35,413,499 32,042,538 34,996,590 30,625,037

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,597,473 27,631,613 31,605,040            23,152,865

รายได้รับล่วงหนา้ 3,740,730 2,948,291 2,018,016 -                         

อ่ืนๆ 1,321,909 4,546,517 1,281,324 4,802,681
รวม 134,651,898 102,536,874 129,479,258 100,170,242

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม (บาท)

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อป)ี
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2556 2555 2556 2555
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,209,322,688 1,259,277,809 702,053,222 739,183,160
หกั ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (115,195,206) (145,259,752) (69,160,912) (98,702,764)

ส่วนที่จัดเปน็หนี้สินหมุนเวียน -                         (619,331,131) -                         (619,331,131)
สุทธิ 1,094,127,482 494,686,926 632,892,310 21,149,265

วงเงินที่ 1  วงเงิน  320 ล้านบาท ก าหนดจ่ายช าระเปน็รายเดือน งวดที่ 1-9  งวดละ 12.2 ล้านบาท  งวดที่ 10-45  งวดละ  4.2  ล้านบาท
งวดที่ 46-58 งวดละ 1.5 ล้านบาท งวดที่ 59-70 งวดละ 1.7 ล้านบาท งวดที่ 71-87  งวดละ 1.0 ล้านบาท และงวดสุดทา้ย  2.4 ล้านบาท 
โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2549 ดอกเบี้ยร้อยละ Prime Rate ต่อปี
วงเงินที่ 2  วงเงิน 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ก าหนดจ่ายช าระงวดละเทา่ ๆ กันเปน็รายสามเดือน งวดที่ 1-2 งวดละ 0.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา   งวดที่ 3-8 งวดละ 0.15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 9  งวดละ  0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   หลังจากนั้นใหช้ าระ
คืนเงินต้นเปน็รายเดือนต้ังแต่งวดที่ 10  งวดละ  0.15  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 11-16   งวดละ  0.05  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
งวดที่  17-69   งวดละ  0.1  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   และงวดสุดทา้ย   5.4   ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา     โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกใน
เดือนมีนาคม  2552 ดอกเบี้ยร้อยละ  LIBOR+2.25  ต่อปี
วงเงินที่ 3  วงเงิน  12.1  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา    ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็รายเดือน  งวดที่  1-33  งวดละ  0.2  ล้านเหรียญสหรัฐ
อเมริกา  งวดที่ 34-38 งวดละ 0.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 39-50 งวดละ 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 51-89  งวดละ 
0.06  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   และงวดสุดทา้ย  1.26  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2551 
ดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+1.75 ต่อปี
วงเงินที่ 4  วงเงิน  16.0  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา    ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็รายสามเดือน  งวดที่ 1-3 งวดละ 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
อเมริกา   งวดที่  4-8  งวดละ  0.15  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 9  งวดละ  0.4  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา   งวดที่ 10   งวดละ 0.1 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา     หลังจากนั้นใหช้ าระคืนเงินต้นเปน็รายเดือนต้ังแต่งวดที่  11-16   งวดละ   0.03  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
งวดที่  17-28 งวดละ  0.06 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 29-41  งวดละ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  งวดที่ 42-57  งวดละ 0.15 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และงวดสุดทา้ย 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์  2552  ดอกเบี้ย
ร้อยละ LIBOR+1.75 ต่อปี
วงเงินที่ 6  วงเงิน  30  ล้านบาท   ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็รายเดือน  งวดที่ 1-10  งวดละ  0.5 ล้านบาท  งวดที่ 11-15  งวดละ  0.75
ล้านบาท  งวดที่  16-21  งวดละ  1.0 ล้านบาท  งวดที่  22-26  งวดละ 2.5 ล้านบาท  และงวดสุดทา้ย  2.75 ล้านบาท  โดยเร่ิมจ่ายช าระ
งวดแรกในเดือนตุลาคม 2555 ดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.50 ต่อปี
วงเงินที่ 7  วงเงิน  17.5  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา    ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็รายเดือน  งวดที่ 1-59   งวดละ  0.12 ล้านเหรียญ และ
งวดสุดทา้ย  10.42   ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา    โดยเร่ิมจ่ายช าระงวดแรกในเดือนกันยายน  2555   ดอกเบี้ยร้อยละ   LIBOR+1  ต่อป ี  
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ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่แสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการมียอดเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.03 - 6.875 ต่อปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,259,277,809 739,183,160
จ่ายช าระหว่างป ี (130,776,199) (82,763,299)
ตัดจ่ายค่าธรรมเนยีมเงินกู้ 1,226,383 -                         
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,546,093) (1,546,093)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81,140,788 47,179,454
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,209,322,688 702,053,222

ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังนี้

2556 2555 2556 2555
ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 115,195,206 145,259,752 69,160,912 98,702,764
ส่วนที่จัดเปน็หนี้สินหมุนเวียน -                         619,331,131 -                         619,331,131
ส่วนที่ครบก าหนดช าระระหว่าง 1 ป ีถึง 5 ปี 1,094,127,482 494,686,926 632,892,310 21,149,265
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,209,322,688 1,259,277,809 702,053,222 739,183,160

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ าประกันโดยเรือเดินทะเล (หมายเหตุ 11)
สัญญาเงินกู้ระบขุ้อปฏิบติัและข้อจ ากัดบางประการ  เช่น  การด ารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อจ ากัดในการ

จ่ายเงินปนัผล เปน็ต้น

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดังนี้

ครบก าหนด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี  2556  2555

รถยนต์ 2560 8,745,207 8,163,684
หกั   ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,602,627) (831,270)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,142,580 7,332,414

บาท

บาท
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งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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จ่านวนเงินขั้นต่่าที่ต้องจ่ายส่าหรับสัญญาการเงินข้างต้น มีดังนี้

 2556  2555
ภายใน 1 ปี 1,898,857              1,852,211              

เกิน 1 ป ีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,588,583              3,530,739              

รวม 3,487,440              5,382,950              

หกั  ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (171,591) (393,810)
มูลค่าปจัจุบนัของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3,315,849              4,989,140              

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  3,315,849              4,989,140              

หกั  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก่าหนดช่าระภายใน 1 ปี (1,766,755) (1,675,352)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  1,549,094              3,313,788              

17. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน
บริษัทฯ ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังาน  ซึ่งมีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

บริษัทฯ   จ่ายค่าชดเชยผลประโยชนห์ลังออกจากงานและบ าเหนจ็    ตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  

ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายุ และผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

 2556  2555

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31  ธันวาคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์ณ วันที่ 1 มกราคม 16,410,160 14,024,754

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ

ต้นทนุบริการปจัจุบนัและดอกเบี้ย 2,911,338 2,458,838

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,793) (73,432)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์ณ วันที่ 31  ธันวาคม 19,319,705 16,410,160

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท



รายงานประจำาปี 2556บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)118

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังานที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จ

2556 2555

ส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทนุบริการปจัจุบนั 2,176,220 1,831,834

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 735,118 627,004

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,368) 7,476

รวม 2,901,970 2,466,314

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,911,338 2,458,838

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    จากสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนนิงานเปน็สกุลเงินที่

       ใช้น าเสนองบการเงิน (9,368) 7,476

รวม 2,901,970 2,466,314

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

อัตราคิดลด ร้อยละ 3.89 ต่อปี

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 6

อัตราการหมุนเวียนพนกังาน ผันแปรตามอายุพนกังาน ร้อยละ 0 - 18

อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยป ี2551

แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

- 28  -

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

มกราคม - ธันวาคม
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18. ทนุจดทะเบียน
บริษัทฯ ได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุ  โดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 1/2556 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556  โดยก าหนด

ใหเ้พ่ิมทนุหุ้นสามัญจากเดิม 83,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท  คิดเปน็เงิน 250,350,000 บาท เพ่ิมเปน็ 105,900,000 หุ้น  มูลค่า

หุ้นละ 3 บาท คิดเปน็เงิน 317,700,000 บาท ซึ่งได้ท าการจดทะเบยีน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 'เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

19. หุ้นบุรมิสิทธิ
ผู้ถือหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิเทยีบเทา่กับผู้ถือหุ้นสามัญ     ยกเว้นการมีสิทธิเหนอืกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในการรับเงินปนัผลสะสมใน

อัตราร้อยละ 10  ต่อป ีบริษัทฯ จ่ายเงินปนัผลคร้ังล่าสุดเมื่อป ี2553 จากผลการด าเนนิงานของป ี2552  ดังนั้น  เงินปนัผลสะสมของ

หุ้นบริุมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คงค้างจ านวน 3,060,000 บาท 

20. ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปล่ียน
ก าไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555

ก าไร(ขาดทนุ)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จากการด าเนนิงาน 26,338,400 (8,114,564) 26,340,221 (7,996,592)

ก าไร(ขาดทนุ)ที่เกิดขึ้นจริง 1,556,692 (146,274) 1,532,402 (107,145)

รวมทั้งสิ้น 27,895,092 (8,260,838) 27,872,623 (8,103,737)

21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญส่าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

2556 2555 2556 2555

ค่าใช้จ่ายพนกังาน 123,694,162 106,601,268 105,993,322 101,179,071

ค่าเสื่อมราคา 112,093,666 113,223,786 87,873,219 104,871,609

รายจ่ายการซ่อมแซมเรือคร้ังใหญ่ตัดบญัชี 10,088,185 12,590,355 10,088,185 12,590,355

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)งบการเงินรวม (บาท)
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งบการเงินรวม (บาท)
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22. ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556  และ  2555 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555
ขาดทนุเบด็เสร็จ (30,146,873) (33,741,717) (39,300,367) (36,650,016)
หกั เงินปนัผลหุ้นบริุมสิทธิ (765,000) (765,000) (765,000) (765,000)

สุทธิ (30,911,873) (34,506,717) (40,065,367) (37,415,016)

จ านวนหุ้นสามัญ  (หุ้น) 105,900,000 83,450,000 105,900,000 83,450,000
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.35) (0.41) (0.46) (0.45)

23. สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสรมิการลงทนุ
กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุในกิจการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศของเรือ

จ านวน  3  ล า  ตามบตัรส่งเสริมดังต่อไปนี้
เลขที่ 2044(2)/2551  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551
เลขที่ 1782(2)/2552   ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552
เลขที่ 2895(2)/2555   ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555

สิทธิประโยชนท์ี่ส าคัญ คือ
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเรือและอุปกรณ์
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เปน็เวลา 8 ป ีนบัจากวันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
3. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ตามที่ระบไุว้ในบตัรส่งเสริม

รายได้จากการใหบ้ริการที่ได้รับการส่งเสริมส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556   และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 2556 2555  2556 2555
ส่วนที่ได้รับส่งเสริม 223,810,100 139,282,394 126,374,573 118,307,950
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม -                         12,802,583            -                         -                         
ส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกา 
          ฉบบัที่ 314 168,595,973 172,553,619 168,595,974 172,553,620

รวม 392,406,073 324,638,596 294,970,547 290,861,570

งบการเงินรวม (บาท)
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

24.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการช าระเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน ที่ยังไม่เรียกช าระอีก 50% จ านวน 10.1 ล้านบาท

24.2  บริษัทฯ  มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนงัสือค้ าประกันใหบ้ริษัทฯ จ านวนเงิน  0.88  ล้านบาท เพ่ือใช้ใน

          การค้ าประกันการด าเนนิงานปกติ

24.3  บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดังนี้

2556 2555

ภายใน 1 ปี 2,391,240 3,541,872

เกินกว่า 1 ป ีแต่ไม่เกิน 3 ปี 7,500 2,398,748

รวม 2,398,740 5,940,620

25.  การบรหิารจัดการทนุ

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทนุที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือการจัดใหม้ีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด ารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทนุสรุปได้ดังนี้

2556 2555 2556 2555

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.95 3.73 2.78 3.53

26. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเครือ่งมือทางการเงิน 

      26.1  นโยบายการบญัชี

               รายละเอียดของนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการวัดค่าการรับรู้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

      และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปดิเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 4

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บาท
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      26.2  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

               ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบติัตามสัญญาท าใหบ้ริษัทฯ เกิดความสูญเสียทางการเงิน   บริษัทฯ ได้มีการ

      ปอ้งกันความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณาใหส้ินเชื่อกับลูกค้า ก าหนดวงเงินสินเชื่อ  ก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเชื่อ    และมีการติดตาม

      ลูกหนี้ที่มีการค้างช าระ      มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้แสดงตามงบแสดงฐานะการเงิน       คือมูลค่าหลังจากหกัค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

      ตามนโยบายของการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าเพียงพอแล้ว

      26.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

               ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย  เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่บริษัทฯ ในงวดปจัจุบนั

      และงวดต่อ  ๆ  ไป

      26.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

               ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ    ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า    เนื่องจากบางรายการ

      ทางธุรกิจเปน็สกุลเงินตราต่างประเทศ   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  และ  2555    บริษัทฯ    มีทรัพย์สินหนี้สินที่มีค่าเปน็เงินตรา

      ต่างประเทศ   บริษัทฯ ไม่ได้ท าสัญญาปอ้งกันความเสี่ยง

      26.5  ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

               สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย    เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด   เงินลงทนุชั่วคราว  

      ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน   เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บคุคลที่เกี่ยวข้องกัน   และเงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระผูกพัน  หนี้สินทาง

      การเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

              ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มี

      ความเสี่ยงจากเคร่ืองมือทางการเงินที่มีนยัส าคัญ 
27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานด าเนนิงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนนิงานได้

รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหก้ับส่วนงานและประเมินผลการด าเนนิงานของ

ส่วนงาน

กลุ่มบริษัทด าเนนิธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยประกอบธุรกิจแบง่เปน็ 2 ส่วนงานใหญ่ คือ

 1. ส่วนงานใหบ้ริการเรือจ้างเหมาเปน็ระยะเวลา มีขอบข่ายการใหบ้ริการในแถบทวีปยุโรป อเมริกา อเมริกากลาง และทะเล

คาริบเบยีน   ซึ่งบริษัทเปน็ผู้บริหารเรือเองทั้งสิ้น

2. ส่วนงานใหบ้ริการรับขนส่งสินค้า แบง่เปน็

    2.1  ในเส้นทางประจ า คือการใหบ้ริการรับขนสินค้าในเส้นทางประจ าไปและกลับระหว่างประเทศไทย-ญ่ีปุ่น-เกาหลีใต้-ไทย 

    2.2  ในเส้นทางไม่ประจ า คือการใหบ้ริการรับขนสินค้าไม่ก าหนดเส้นทางและตารางล่วงหนา้ โดยมีขอบข่ายการใหบ้ริการ

           ในเส้นทางต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
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รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มดีงันี้

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ส่วนงานจ้างเหมา ส่วนงาน ส่วนงานจ้างเหมา

รับขนสินคา้ เป็นระยะเวลา รวม รับขนสินคา้ เป็นระยะเวลา รวม

รายไดจ้ากการให้บริการ -                  392,406,073 392,406,073 -                324,638,396 324,638,396

หัก ต้นทุนการให้บริการ -                  (359,741,216) (359,741,216) -                (287,013,033) (287,013,033)

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น -                  32,664,857 32,664,857 -                37,625,363 37,625,363

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนงาน ส่วนงานจ้างเหมา ส่วนงาน ส่วนงานจ้างเหมา

รับขนสินคา้ เป็นระยะเวลา รวม รับขนสินคา้ เป็นระยะเวลา รวม

รายไดจ้ากการให้บริการ -                  294,970,547 294,970,547     -                290,861,570 290,861,570

หัก ต้นทุนการให้บริการ -                  (297,557,263) (297,557,263) -                (269,131,646) (269,131,646)

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น -                  (2,586,716) (2,586,716) -                21,729,924 21,729,924

         บริษัทไมไ่ดน้ าเสนอคา่ใชจ่้ายและสินทรัพย์แยกตามส่วนงานเนื่องจากใชร้วมกนั 

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มรีายไดจ้ากลกูคา้ 6 รายในงบการเงินรวมและ 5 รายในงบการเงินเฉพาะกจิการจากรายไดค้า่

บริการจ้างเหมาเป้นจ านวนรวม 315.03 ลา้นบาทและ 217.59 ลา้นบาท ตามล าดบั (ณ 31 ธันวาคม 2555 จ านวน 286.06 ลา้นบาทและ

252.28 ลา้นบาท ตามล าดบั) โดยต่อจาก
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28.  การจัดประเภทบัญชีใหม่

งบการเงินป ี2555  ที่น ามาแสดงเปรียบเทยีบได้ท าการจัดประเภทบญัชใีหม ่เพ่ือประโยชนใ์นการเปรียบเทยีบกบังบการเงินส าหรับป ีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

      2556 การจัดประเภทรายการที่ส าคญั มดีังต่อไปนี้

กอ่นจัดประเภทใหม่ เพ่ิม (ลด) หลงัจัดประเภทใหม่ กอ่นจัดประเภทใหม่ เพ่ิม (ลด) หลงัจัดประเภทใหม่

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน  2,236,646 3,741,159  5,977,805  2,731,644 3,307,978  6,039,622 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  3,741,159 (3,741,159) -                     3,307,978 (3,307,978) -                      

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน  35,367,915 67,168,959  102,536,874  35,367,915 64,802,327  100,170,242 

เจ้าหนี้อ่ืน  62,642,616 (62,642,616) -                     59,999,646 (59,999,646) -                      

ภาษีเงินได้คา้งจ่าย -                      1,074,446 1,074,446          -                    -                      -                      

หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน  5,600,789 (5,600,789) -                     4,802,681 (4,802,681) -                      

109,589,125        -                   109,589,125      106,209,864      -                      106,209,864       

29. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนนิงาน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในสกลุเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา   ซึ่งเปน็สกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนนิงานแสดงได้ดังนี้

31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สนิทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 384,975 146,055 18,810 19,892 18,999 14,984

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 588,699 195,151 317,405 1,151,726 197,170 317,405

พัสดุคงเหลอื 553,217 454,154 152,235 480,442 385,962 152,235

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 1,526,891 795,360 488,450 1,652,060 602,131 484,624

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 542,116 524,638 535,335 195,400 195,400 195,399

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                      -                   -                    3,673,172 3,673,172 -                      

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 294,956 294,956 294,956 294,956 294,956 294,956

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 71,205,170 74,573,831 52,570,702 47,201,563 49,799,832 52,570,702

ลกูหนี้เงินชดใชค่้าเสยีหาย 335,550 353,429 306,543 335,550 353,429 306,543

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 41,841 42,299 122,946 41,841 42,299 122,946

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 72,419,633 75,789,153 53,830,482 51,742,482 54,359,088 53,490,546

รวมสนิทรัพย์ 73,946,524 76,584,513 54,318,932 53,394,542 54,961,219 53,975,170

- 34 -

สนิทรัพย์    งบการเงินรวม (เหรียญสหรัฐฯ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (เหรียญสหรัฐฯ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)
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31 ธนัวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 2,912,718 3,192,937 3,089,820 2,912,718 3,192,937 3,089,820
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 4,103,539 3,347,421 2,749,455 3,945,902 3,270,160 2,747,455
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,510,593 4,742,153 4,153,435 2,107,691 3,222,253 4,153,435
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน -                    20,218,700 22,569,600 -                    20,218,700 22,569,600
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน

ส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 53,842 54,694 46,964 53,842 54,694 46,964
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4,470,541 3,372,805 3,534,191 4,163,809 2,891,073 3,534,191
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 714,207 764,607 739,280 714,207 764,607 739,280
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    35,076 -                    -                    -                      -                    
เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ 1,610,957 3,240,142 2,027,889 1,610,957 3,240,142 2,027,889

รวมหนี้สินหมุนเวียน 17,376,397 38,968,535 38,910,634 15,509,126 36,854,566 38,908,634

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 33,343,720 16,149,562 233,791 19,287,500 690,439 233,791
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 47,209 108,182 145,364 47,209 108,182 145,363
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 3,852,325 4,647,891 942,451 3,852,325 4,647,891 942,451
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 588,771 535,727 443,229 588,771 535,727 443,229

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 37,832,025 21,441,362 1,764,835 23,775,805 5,982,239 1,764,834
รวมหนี้สิน 55,208,422 60,409,897 40,675,469 39,284,931 42,836,805 40,673,468

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 105,900,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3 บาท 8,024,947 8,024,947
หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3 บาท 5,844,806 5,844,806 5,844,806 5,844,806
หุ้นบุริมสิทธ ิ2,550,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3 บาท 178,601 178,601 178,601 178,601 178,601 178,601

รวมทุนจดทะเบียน 8,203,548 6,023,407 6,023,407 8,203,548 6,023,407 6,023,407
ทุนที่ช าระแลว้
หุ้นสามัญ 105,900,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท 8,024,947 8,024,947
หุ้นสามัญ 83,450,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท 5,844,806 5,844,806 5,844,806 5,844,806
หุ้นบุริมสิทธ ิ2,550,000 หุ้น หุ้นละ 3 บาท 178,601 178,601 178,601 178,601 178,601 178,601
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 1,090,070 -                   -                    1,090,070 -                      -                    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 743,734 743,734 743,734 743,734 743,734 743,734
ยังไม่ไดจั้ดสรร 8,475,219 9,456,173 10,441,816 7,637,752 8,922,766 10,100,054
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น (3,667,002) (3,667,002) (3,565,494) (3,565,493) (3,565,493) (3,565,493)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 14,845,569 12,556,312 13,643,463 6,084,664 12,124,414 13,301,702
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 3,892,533 3,618,304 -                    -                    -                      -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 18,738,102 16,174,616 13,643,463 6,084,664 12,124,414 13,301,702
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 73,946,524 76,584,513 54,318,932 45,369,595 54,961,219 53,975,170
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น
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ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 12,830,604          10,428,179          9,644,729            9,343,179            

รายไดจ้ากการรับบริหารจัดการเรือ 919,900               1,323,856            1,029,400            1,359,976            

ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น 912,093               -                      911,359               -                      

รายไดอ่ื้น 115,309               113,961               121,998               126,718               

รวมรายได้ 14,777,906          11,865,996          11,707,486          10,829,873          

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ (11,762,553) (9,255,675) (9,729,308) (8,645,161)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (2,262,768) (2,062,297) (2,242,028) (2,045,614)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น -                      (265,446) -                      (260,312)
รวมคา่ใชจ่้าย (14,025,321) (11,583,418) (11,971,336) (10,951,087)

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 752,585               282,578               (263,850) (121,214)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 24,194                 5,390                   -                      -                      

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 776,779               287,968               (263,850) (121,214)

ต้นทุนทางการเงิน (1,483,505) (1,238,534) (1,021,164) (1,056,073)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (706,726) (950,566) (1,285,014) (1,177,287)

ภาษีเงินได้ -                      (35,076) -                      -                      

ขาดทุนส าหรับปี (706,726) (985,642) (1,285,014) (1,177,287)

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (706,726) (985,642) (1,285,014) (1,177,287)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (980,955) (1,083,828) (1,285,014) (1,177,287)

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไมม่อี านาจควบคมุ 274,229               98,186                 -                      -                      
ขาดทุนส าหรับปี (706,726) (985,642) (1,285,014) (1,177,287)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน (0.01) (0.01) (0.02) (0.01)
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30. เหตกุารณ์หลังวันที่ในงบการเงิน
บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน โดยมติพิเศษที่ประชมุวิสามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยก าหนดให้เพ่ิมทุน

หุ้นสำมญัจำกเดมิ  105,900,000  หุ้น  มลูคำ่หุ้นละ  3  บำท  คดิเป็นเงิน  317,700,000  บำท  เพ่ิมเป็น 214,350,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ  3 บำท 

คดิเป็นเงิน 643,050,000 บำท ซึ่งไดท้ ำกำรจดทะเบียน ณ กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ เมือ่วันที่ 6 กมุภำพันธ์ 2557

31. การอนุมตังิบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมือ่วันที่ 28 กมุภาพันธ์ 2557
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 ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษทัทีอ่อกหลกัทรพัย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท

ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ เว็บไซค์ ของบริษัท www.jutha.co.th



อาคารมาโณทาวเวอร์ 153 สุขุมวิท ซอย 39 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110  

โทรศัพท์ : 02-2600050 แฟกซ์ . (66 02) 259 9825, (66 02) 259 9824

www.jutha.co.th

Mano Tower 153 Sukumvit Soi 39 
Klongton-Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand

Phones: 02-2600050  Fax. (66 02) 259 9825, (66 02) 259 9824

บริษัท จุฑานาวี จำากัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
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