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ปงบประมาณ ๒๕๖๐ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

ดําเนินงานภายใตแผนวิสาหกิจ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ปรับปรุง

ครั้งท่ี ๑ ครอบคลุมแผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจ

หลัก ดังนี ้
 

 ดานแผนงาน/โครงการสําคัญ มีจํานวน ๒ โครงการ คือ โครงการเรือตรวจการณไกลฝง  

ลําที่ ๒ (OPV2) ของกองทัพเรือ ลงนามในสัญญา ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑ กันยายน 

๒๕๖๑ ระยะเวลาในการสรางเรือ ๓๖ เดือน (๑,๐๘๐ วัน) จํานวนงวดงาน ๑๑๕ งวดงาน วงเงิน 

๒,๓๕๒.๙๓๐ ลานบาท ผลการดําเนินงานป ๒๕๕๘ จํานวน ๑ งวดงาน เงิน ๒๓๕.๒๙๓ ลานบาท       

ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐ งวดงาน เงิน ๔๔๕.๑๗๔ ลานบาท ป ๒๕๖๐ จํานวน ๓๙ งวดงาน เงิน 

๗๓๗.๑๗๓ ลานบาท คงเหลือในป ๒๕๖๑ จํานวน ๕๕ งวดงาน เงิน ๙๓๕.๒๙ ลานบาท  

   

 โครงการเรือใบสามเสา ผูวาจาง บริษัท เอเชียทีค เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด วาจาง

ออกแบบและตอสรางเรือใบ ๓ เสา ขนาดความยาวไมนอยกวา ๕๘.๕๐ เมตร จํานวน ๑ ลํา วงเงิน 

๕๐.๑๖๙ ลานบาท เริ่มงาน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เปนโครงการ

พัฒนาองคความรูดานการตอเรือของ บอท. 

       

 ดานลูกคา มีนโยบายในการขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

โดยรักษากลุมลูกคาเดิมและเพิ่มกลุมลูกคาใหม ดวยการรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อขยายกลุมธุรกิจ

การตลาดและกลุมลูกคา และเรงหารายไดเชิงธุรกิจในพื้นที่สถานที่ประกอบการที่ยานนาวา โดย

วัดผลจากความสําเร็จของการรวมมือดานการตลาดกับภาคเอกชน การรักษาระดับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ/ความภักดีของลูกคาตอ บอท. และกําไรจากการดําเนินงาน การดําเนินงานใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ บอท. มีผลกําไรจากโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําท่ี ๒ (OPV2)          

แตมีอุปสรรคสําคัญจากสถานที่ประกอบการยานนาวาไมเอื้อตอการตอบสนองความตองการในการ

สรางและซอมเรือของลูกคา  
 

 

สารคณะกรรมการบรษัิท อูกรุงเทพ จํากัด 
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ดานกระบวนการภายใน ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2000) โดยการ

วางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ 

ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได โดยผานระบบท่ีระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อให

มั่นใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

 ดานการเรียนรูและพัฒนา ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และประเมินผลการ

ดําเนินงานโดย บริษัท ทริส คอเปอรเรชั่น จํากัด อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ตามนโยบาย ผลการดําเนินงานของ บอท. และการบริหารจัดการองคกรอยางตอเนื่อง 
 

 ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกทานที่ไดสนับสนุน

การดําเนินงานดวยดีเสมอมา และหวังเปนอยางยิ่งวา บอท. ภายใตการกํากับดูแลของกองทัพเรือ 

จะเปนหนวยงานที่สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

๖/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คณะกรรมการบริษัท ไดใหความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔, แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map), แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและเพ่ิมความเชื่อมั่นวาการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จะประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด โดยมีแผนงาน

สําคัญท่ีตองดําเนินการไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความ

ยั่งยืนระยะยาว ไดแก โครงการสรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ และโครงการพัฒนาพื้นที่

ยานนาวาเชิงพาณิชย   
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วิสัยทัศน 
 
 

“เปนหนึ่งในอูเรือชั้นนาํของภูมิภาคอาเซียน  

และเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอตุสาหกรรมปองกันประเทศ 

สําหรับกระทรวงกลาโหม” 

“To be one of the leading dockyard in ASEAN  

and reliable defense industrial partner  

of Ministry of Defence.” 

   

พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

“ประกอบกิจการและใหบริการอูเรือ สรางและซอมเรือซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล  

ใหบริการซอมสรางและประกอบโครงสรางเหล็กขนาดใหญตาง ๆ  

ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีทุกประเภทของหนวยราชการ  

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใหเทาเทียมมาตรฐานสากล 

และใหบริการในการจัดหายุทธภัณฑ เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย” 
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วัตถุประสงค
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ดําเนินกิจการอูเรือ สรางซอมเรือ 

อยางมีประสิทธิภาพ มีผล

ประกอบการที่ดี เพื่อมุงความ

เปนผูนําในอุตสาหกรรมตอเรือ

และซอมเรือภายในประเทศ 
 

สนับสนุนกิจการอูเรือ สรางซอม

เรือรวมถึงงานวิจัยพัฒนาของ

กองทัพไทยและสวนราชการอื่นๆ 

 

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทย  

และเปนเคร่ืองมือของรัฐ  

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือไทย 
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ประวัติความเปนมา  
 

 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจที่อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ มีสํานักงานใหญตั้งอยู

เลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10120  หมายเลข

โทรศัพท   0-2307-8576 หมายเลขโทรสาร 0-2211-3040 มีพื้นที่ในการประกอบกิจการรวมทั้งสิ้น 20 ไร 1 งาน 

82 ตารางวา มีประวัติความเปนมาพอสังเขป ดังนี้ 

 พ.ศ.2408 อูเรือบางกอกดอก กอตั้งโดยนักลงทุนชาวอังกฤษ ชื่อ กัปตันบุช หรือ พระยาวิสูตรสาคร

ดิษฐ มีความมุงหมายที่จะใหบริการซอมทําเรือใหแกบรรดาเรือสินคาและเรือเดินทะเลที่เขามาคาขาย ณ เมือง

ทาของกรุงเทพมหานคร   

 พ.ศ.2484 ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ทําใหพ้ืนที่บริเวณอูและพ้ืนที่ใกลเคียงถูกระเบิดทําลาย

เสียหายและกองทหารญี่ปุนไดเขายึดและควบคุมกิจการจนกระทั่งสงครามยุติลง ทางกองทัพเรือไทยเห็นวา

นาจะใชประโยชนจากอูแหงนี้ได จึงไดเขาซื้อหุนจากชาวอังกฤษจํานวนหนึ่ง พรอมกับเขารวมดําเนินกิจการ

ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

      พ.ศ.2486 อูเรือบางกอกดอก จดทะเบียน   

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ชื่อ 

บริษัท บางกอกดอก จํากัด เมื่อวันท่ี 8 

ตุลาคม พ.ศ. 2486 ทะเบียนเลขที่ 812 มี

ทุนจดทะเบียนเดิม 10,671,100 บาท  

พ.ศ. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบ

ลงรัฐบาลไดสงมอบอู เรือคืนให บริษัท 

บางกอก ดอก จํากัด แตกองทัพเรือยังเห็น

ความสําคัญของอูเรือแหงนี้ จึงขอเขารวม

ดําเนินการดวย 

 พ.ศ.2500 กองทัพเรือไดซื้อกิจการทั้งหมดและไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน“บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด” ใชชื่อ

ภาษาอังกฤษวา “BANGKOK DOCK COMPANY (1957) LIMITED” 

 พ.ศ.2526 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจประเภทนโยบายพิเศษ   

ของรัฐประเภทยุทธปจจัยประกอบกิจการอุตสาหกรรมอูเรือ อยูในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัด

กระทรวงกลาโหม 

ขอมูลบริษัท 
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พ.ศ.2532 กระทรวงการคลัง อนุมัติใหบริษัท      

อูกรุงเทพ จํากัด สามารถเพ่ิมทุนบริษัทได โดยให

รวมทุนจดทะเบียนเดิม 10,670,100 บาท กับเงิน

โอนจากกําไรสะสมที่มีอยู 89,328,900 บาท ทํา

ใหมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเปน 100,000,000 

บาท หรือคิดเปนจํานวนหุนเทากับ 1,000,000 หุน 

(มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยแบงการถือหุนเปน  

2 สวน คือ กระทรวงการคลังถือหุนรวม 999,990 

หุน และคณะกรรมการบริษัทฯ ยืมถือ 10 หุน รวมทั้ง ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อ 17 

พ.ค.2532 ทะเบียนเลขที่ 0105486000315 และตอมากระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด 

พ.ศ.2556 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งสํานักงานสาขาสัตหีบ และยายสถานท่ีประกอบกิจการไปยัง

สํานักงานสาขาสัตหีบ ตั้งอยูเลขที่ 2369 หมู 2 ภายในอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ  อําเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี เปนพื้นที่เชาราชพัสดุ กรมธนารักษ ในความดูแลของกองทัพเรือ 

 
 

 พ.ศ.2558 – ปจจุบัน บริษัทฯ ยายสวนงานบริหาร สวนงานการตลาด และสวนงานปฏิบัติการ 

(บางสวน) จากสํานักงานสาขาสัตหีบ ไปดําเนินงานที่สํานักงานใหญยานนาวา เพ่ือความสะดวกในการดําเนิน

ธุรกิจ และจัดตั้งสํานักงานสาขาสัตหีบ เปน “สํานักงานธุรกิจสัตหีบ” โดยมีสมรรถนะในการดําเนินงาน ดังนี ้

 บอท. สํานักงานใหญ : มีอูแหง (Dry Dock) จํานวน 2 อู ใหบริการซอมทําเรือขนาด 3,000 ตัน และ 

5,000 ตัน  

 บอท. สาขาสัตหีบ (สํานักงานธุรกิจสัตหีบ) : ใชประโยชนจากอูแหงของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 

กรมอูทหารเรือ กรณีอูวางจากงานราชการ ใหบริการซอมทําเรือขนาดยาวไมเกิน 236 เมตร กวางไมเกิน 40 

เมตร ขนาดไมเกิน 20,000 ตัน รวมถึงใหบริการซอมทําเรือหนาทาเทียบเรือ และการจัดหาพัสดุใหกับงาน

ราชการ 
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ชื่อ – ยศ   พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ 

การศึกษา  

ปริญญาตรี   โรงเรียนนายเรือ   

ประกาศนียบตัร   หลักสูตร ผูอํานวยการเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา  

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 55  

ประกาศนียบัตร   Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย  

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- ประธานกรรมการ บอท. 
 

 

ชื่อ – ยศ   พลเรือโท สุทธินันท  สกุลภุชพงษ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง : ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

การศึกษา  

ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต กองทัพเรือ 

ปริญญาโท   รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยบรูพา 

ประกาศนียบัตร   การบริหารงานซอมสรางเรือ  

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

-รองประธานกรรมการ บอท. 

คณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
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ชื่อ – ยศ   พลเรือโท มิ่ง  อิ่มวิทยา  

ระยะเวลาดํารงตําแหนง : กรกฎาคม – กันยายน 2560 

การศึกษา  

ปริญญาตรี   โรงเรียนนายเรือ    

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ  

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร     

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

                         - กรรมการ ฯ 

 

 
 

ชื่อ – ยศ   พลเรือโท เจริญศักดิ์  มารัตนะ  

การศึกษา  

ปริญญาตรี   โรงเรียนนายเรือ    

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ  

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร     

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

                         - กรรมการ ฯ 
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ชื่อ – ยศ   พลเรือโท พัชระ  พุมพิเชฏฐ 

การศึกษา  

ปริญญาตรี   โรงเรียนนายเรอื รุนที่ 76   

ปริญญาโท   Operations Research Naval (สหรัฐอเมริกา) 

ประกาศนียบัตร   ผูบังคับการและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา กฝร.  

ประกาศนียบัตร   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56  

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ 

 

 

 
 

ชื่อ – ยศ   พลเรือโท  พรอมสรรพ  วฑุฒกนก 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง : กรกฎาคม – กันยายน 2560 

การศึกษา  

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ   

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ   

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ  
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ชื่อ – ยศ   พลเรือโท  สุรพงษ  อํานรรฆสรเดช 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง : ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 

การศึกษา  

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ รุนที่ 16 

ปริญญาโท รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ  รุนที่ 32  

ประกาศนียบัตร    หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  รุนที่ 54 

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ  

 

 

ชื่อ – ยศ พลเรือตรี ชุมศักดิ์  นาควิจิตร 

การศึกษา  

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ  

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ  
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ชื่อ – ยศ พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร 

การศึกษา  

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  

ประกาศนียบัตร   หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพเรือ 

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – ยศ   นางสาว พรวิลัย  เดชอมรชัย 

การศึกษา  

ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยลัยรามคําแหง 

ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาลยับัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

                         -รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

                         -กรรมการ ฯ  
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ชื่อ – ยศ นายณัฐชาติ  จารุจินดา 

การศึกษา  

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

ปริญญาโท     M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการ ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – ยศ นาวาเอก พิชเยนทร  ตันประเสริฐ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง : ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 

การศึกษา  

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปริญญาโท    วิทยาศาสตร (วิศวกรรมเครื่องกล), USA.  

ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน 

- กรรมการผูจัดการ ฯ  
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1. ทั่วไป พัฒนา บอท. ใหเปนอูสรางและซอมเรือของกองทัพเรือ และสามารถสรางและซอมเรือทั่วไป 

ตลอดจนโครงสรางเหล็กทางทะเล โดยมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมสรางและ

ซอมเรือของไทยและภูมิภาค 

 2. การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถหลักในการจัดทําแบบ จัดสงพัสดุ ตอสรางเรือ และซอม

เรือและกิจการอันเก่ียวเนื่องกับสิ่งปลูกสรางในทะเล ในดานการบริหารงาน และการปฏิบัติการ ใหเขาสู

มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพ เพ่ือใหกิจการมีฐานะการเงิน และสภาพคลองท่ีมั่นคงยั่งยืน รวมท้ังการพัฒนา

ธุรกิจรองที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักและธุรกิจพาณิชยนาวี ตลอดจนการรวมมือกับกระทรวงกลาโหมในการพัฒนา

อุตสาหกรรมปองกันประเทศอีกดวย 

 3. การบริหารงาน มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการปฏิรูปการบริหารและการ

ปฏิบัติการใหมีความคลองตัว (โดยไมยึดรูปแบบเกาๆ) จะแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศในการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ รวมกิจการงาน (Joint Venture) เพื่อใหเปนองคกรท่ีทันสมัย มี

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหมีการจัดจางมืออาชีพมาดําเนินการใน

โครงการตางๆ ของบริษัทฯ มีระบบคาตอบแทนตามผลงานอยางเปนระบบภายใตการติดตามประเมินผลตาม

ตัวชี้วัด (KPI) อยางมีระเบียบแบบแผน 

 4. การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อมีการปรับโครงสรางองคกรใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสมให

สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ใหตรงกับงาน โดยมุงเนนการทํางาน

เปนทีม มีระบบพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่อง กําหนดคาตอบแทนท่ัวไปใหสามารถรับบุคลากรที่ดีเขาสูองคกรได 

และใหมีระบบตอบแทนพิเศษสําหรับผลการทํางานท่ีดีเดน และเกิดประโยชนตอธุรกิจดวย เพ่ือเปนการรักษา

บุคลากรที่ดีไว และใหจัดทําระบบการปลดถายพนักงานที่มีความคลองตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดวย 

 5. การดําเนินการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ โดยการเรงรัดการพัฒนาที่ดินยานนาวา

เพ่ือนําทุนไปลงทุนพัฒนาอูสรางซอมเรืออยางยั่งยืน รวมกับภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในพ้ืนที่สัตหีบ 

อจปร.อร. และพื้นท่ีอ่ืนๆ ตามแนวทางการพัฒนาทาเรือและอูเรือ ตาม (ราง) พ.ร.บ.สงเสริมพาณิชยนาวีของ

ประเทศไทย 

 6. การดําเนินการทั้งปวงดังกลาวขางตน ใหดําเนินการดวยจริยธรรมองคกรตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดวยความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และยึดถือประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ 

 

ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2559 เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 

 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ 
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คณะผูบริหารบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

นาวาเอก พิชเยนทร   ตันประเสริฐ 

กรรมการผูจัดการ (1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร (วิศวกรรมเครื่องกล), USA.  

นาวาตรี ชัยรัช  อามะเทศา 

รองผูจัดการ (บริหาร) 

รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ (1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 
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นางสาวฐิตาภรณ ขลังธรรมเนียม 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 
 

 
 

 

 

 

 

 
       

 

เรือเอก สถิร เปลี่ยนประสิทธิ์ 

ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

เรือตร ีประคอง  หึกขุนทด 

ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ                              

 

 
 

นายเทพยุทธ  เตชะศรินทร                                 

หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางสาวศรินยนภา  เหมือนแยม 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

คณะผูบริหารบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได

แตงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหดานตาง ๆ ของ บริษัทฯ 

ดังนี้ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (Audit Committee) 

 เพ่ือใหการตรวจสอบของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 

บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี ้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (Audit Committee) 

1.1  พลเรือโท มิ่ง  อ่ิมวิทยา  ประธานกรรมการฯ 

1.2 พลเรือตรี ชุมศักดิ์  นาควิจิตร กรรมการฯ 

1.3  นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย กรรมการฯ 

1.4  นางสาวศรินยนภา   เหมือนแยม เลขานุการฯ 
 

2. อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ   

2.1 จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ 

ขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

2.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ 

กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

2.3 สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

2.4 สอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั วิธี 

ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2.5 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

2.6 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน หรือม ี

โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

2.7 เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น  

เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
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2.8 ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทาน หรือ 

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.9 รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวน

รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมทั้งสงรายงาน

ดังกลาวใหระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินของ

บริษัทฯ 

2.10 ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อยางนอยปบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค  ตลอดจนแผนการ

ปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

2.11 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

2.12 ปฏิบัติอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน 

 เพ่ือใหการดําเนินงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงดูแลรักษาทรัพยสิน ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ

เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองคกร การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ความ

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จึงมี

คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ดังนี ้

 1. คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน  

 1.1 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ    ประธานอนุกรรมการฯ 

 1.2 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก  อนุกรรมการฯ 

 1.3 พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร อนุกรรมการฯ 

 1.4 นายเทพยุทธ   เตชะศรินทร      หัวหนาหนวยงานประกันคณุภาพ 

       และเลขานุการฯ 

1.5 นางสาวปยนันท  สันติวีรยุทธ พนักงานบัญชีและการเงิน 2 

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 พิจารณาและทบทวนคูมือการควบคุมภายใน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

ใหความเห็นชอบ 
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2.2 ติดตาม กํากับดูแล และใหขอเสนอแนะในผลการดําเนินงาน เพื่อใหการควบคุมภายใน 

เปนไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.2.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

2.2.2 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินประจําป รวมทั้งคาํอธิบายในรายงาน 

ประจําปเก่ียวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประเด็นเก่ียวกับการบัญชีและการรายงานขอตรวจพบของผูสอบ

บัญชี รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือใหผูบริหารปรับปรุงแกไข 

2.2.3 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินระหวางกาลและกระบวนการในการ 

จัดทํารายงานทางการเงิน 

 2.2.4 ความครบถวน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและระเบียบ และประเด็นทางดานกฎหมายที่อาจมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 2.2.5 ความครบถวน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติ

ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ด ี(CG) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และ

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และบรรลุวัตถุประสงคที่

กําหนดไว บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลท่ีดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

ดังนี้   

1. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลท่ีดี (CG) และแสดงความรับผดิชอบตอสังคม (CSR) 

1.1 พลเรือโท พัชระ  พุมพิเชฎฐ  ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก อนุกรรมการฯ 

1.3 พลเรือตรี ชุมศักดิ ์ นาควิจิตร อนุกรรมการฯ 

1.4 รักษาการกรรมการผูจัดการ  อนุกรรมการฯ  

1.5 นาวาตรี ชัยรัช  อามะเทศา รองผูจัดการ (บริหาร) และเลขานุการฯ 

1.6 นางสาววิรังรอง   ศริิสาคร  หัวหนาแผนกธุรการ 

2. อํานาจหนาทีข่องคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 พิจารณาทบทวน และเสนอแนะในทิศทางการดําเนินงาน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ  

และเปาหมายของธุรกิจ และโครงการสําคัญ หรือโครงการที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ  

2.2 พิจารณาเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน และตัวชี้วัดการดําเนินงานในระบบ 

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย และทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบกอนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในแตละปงบประมาณ 
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2.3 ติดตามและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบการประเมินผลการ 

ดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ  

2.4 กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาที่และความ 

รับผิดชอบตามกรอบหลักเกณฑของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือใหการทําหนาที่กํากับดูแลของกรรมการ

และบริหารจัดการงานฝายบริหารเปนไปดวยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความตอเนื่องอยางเหมาะสม เปนไปตาม

ความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

2.5 เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.6 กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  

ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนสิ้นปบัญชี 
 

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เพ่ือใหการพัฒนาการดานการบริหารบุคคล เปนมาตรฐานและมีทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง โดยใช

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกลไกที่จะขับเคลื่อนใหบริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคล 

และสามารถดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจที่กําหนดไว  บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคล ดังนี้  

1. คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1 พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฏฐ ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร อนุกรรมการฯ 

1.3 รักษาการกรรมการผูจัดการ อนุกรรมการฯ 

1.4 นางสาวฐิตาภรณ  ขลังธรรมเนียม  ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

   และเลขานุการฯ 

1.5 นางอมลรุจี  ชุมสวัสดิ์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ  

2.1 พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ขอบังคับ และการวางแผนการกําหนดระเบียบขอบังคับ

บริษัทฯ 

2.2 แตงตั้งบุคคลหรือคณะทํางานไดตามความจําเปน 

2.3 รายงานผลการกลั่นกรองตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามความเห็นชอบ 

2.4 พิจารณานโยบายและกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource  

Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ใหสอดคลองไป

ในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ 
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2.5 ทบทวนการปรับปรุงโครงสรางผังบริหาร โครงสรางอัตราเงนิเดือนของพนักงาน ตั้งแต 

ระดับรองผูจัดการฯ ลงมา ใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารและโครงสรางองคกร รวมทั้งการกําหนดอัตรา

คาจางและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง 

2.6 กํากับ ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล แลวรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุก      

6 เดือน 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการ

บริหารความเสี่ยง และสามารถนําผลการบริหารความเสี่ยงไปสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรไดดียิ่งขึ้น บริษัทฯ       

จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1.1 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร อนุกรรมการฯ 

1.3 รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ  อนุกรรมการฯ 

1.4 นายรัชชสิทธิ ์  เสวกเสนีย หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ 

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 พิจารณา / กําหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร เพ่ือปองกันและลดความ 

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

2.2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และใหขอเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ 

ดําเนินการโดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 

6 เดือน 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง 
 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

    เพื่อใหการดําเนินงานในระบบการจัดการสารสนเทศ เปนไปดวยความเรียบรอยและตามความ

ตองการของบริษัทฯ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของครบถวน และเต็มตามศักยภาพบรรลุ

แผนแมบท และวัตถุประสงคที่กําหนดไว  บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท 

อูกรุงเทพ จํากัด ดังนี ้  
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1. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ  

1.2 พลเรือโท พัชระ  พุมพิเชฎฐ ประธานอนุกรรมการฯ 

1.3 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก      อนุกรรมการฯ 

1.4 รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ       อนุกรรมการฯ 

1.5 นายวรุจภ  พูลพลบ  หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเลขานุการฯ 

1.6 นายบญัจภัทร   ทองทวม  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 พิจารณากําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ใหเปนไปตามแผนแมบท ICT ของ

บริษัทฯ เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารของบริษัทฯ ใหเปนระบบที่เปนมาตรฐาน รองรับงาน

บริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

2.2 ติดตามกํากับดูแลการบริหารงานดาน ICT ใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และทิศทาง 

ในการพัฒนา ICT ที่กําหนดไว เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน 

2.3 แตงตั้งคณะทํางาน หรือเชิญบุคคล หรือสวนงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก  

เพ่ือชวยการดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึง

แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ดังนี ้

1. คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

1.1 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ  อนุกรรมการฯ 

1.3 พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร อนุกรรมการฯ 

1.4 นาวาตรี ชัยรัช  อามะเทศา อนุกรรมการฯ 

1.5 นางสาวฐิตาภรณ  ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

1.6 นางอมลรุจ ี  ชุมสวัสดิ์ พนักงานทรัพยากร 1 
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2 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ วัดผลการปฏิบัติงานและเกณฑวัดผลการปฏิบัตงิาน 

ของกรรมการผูจัดการ เพ่ือใหเปนไปตามสัญญาจาง  
 

คณะอนุกรรมการบริหาร บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบาย และ

เปาหมาย รวมทั้งสรางความมั่นคงและยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร 

ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการบริหาร  

1.1 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ  ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือโท พัชระ  พุมพิเชฎฐ อนุกรรมการฯ 

1.3 พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร อนุกรรมการฯ 

1.4 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ อนุกรรมการฯ 

1.5 นาวาตรี ชัยรัช  อามะเทศา รองผูจัดการ (บริหาร) และเลขานุการฯ 

1.6 นางสาววิรังรอง  ศิริสาคร  หัวหนาแผนกธุรการ 

2 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการตัดสินใจในประเด็นที ่

สําคัญตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกอน

นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

2.2 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเวน งานที่อยู 

ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เปนอํานาจของคณะกรรมการชุดยอยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเปนผู

พิจารณากลั่นกรองเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง 
 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

 เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีความรู ความสามารถและเหมาะสม เขาบริหารงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบายและเปาหมาย บริษัทฯ จึงแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ดังนี ้

1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  

1.1 พลเรือโท สุทธินันท สกุลภุชพงษ ประธานอนุกรรมการฯ 

1.2 พลเรือตรี วิทยา  ละออจันทร อนุกรรมการฯ 
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1.3 พลเรือตรี ชุมศักดิ ์ นาควิจิตร อนุกรรมการฯ 

1.4 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ อนุกรรมการฯ 

1.5 นางสาวฐิตาภรณ  ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

และเลขานุการฯ 

1.6 นางอมลรุจ ี  ชุมสวัสดิ์ พนักงานทรัพยากร 1 

2 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ 

2.1 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ 

ประสบการณเหมาะสมที่จะบริหารงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไป

ตามทิศทาง นโยบาย และเปาหมายของบริษัทฯ 

2.2 กําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงานโดย 

เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน โดยพิจารณาจากประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากผูบริหาร เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

     2.3 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

คณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุ สําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง เปนไปดวยความ

เรียบรอยตรงตามสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ ระหวางกองทัพเรือ กับ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด บริษัทฯ จึง

แตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง ดังนี ้

1. คณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง  

1.1 พลเรือโท มิ่ง  อ่ิมวิทยา  หัวหนาคณะทํางาน 

1.2 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก คณะทํางาน 

1.3 พลเรือตรี วิทยา  ลออจันทร คณะทํางาน 

1.4 นาวาตรี ชัยรัช  อามะเทศา คณะทํางาน 

1.5 นายธนาพิพัฒน  วุฒิวงศ  คณะทํางาน 

1.6 นางสาวชนัญญา  แหวนทองคํา คณะทํางานและเลขานุการ 

2 อํานาจหนาที่ของคณะทํางานฯ 

2.1 กํากับดูแล และติดตามการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุ สําหรับสรางเรือตรวจการณไกล 

ฝง จํานวน 1 ลํา พรอมเครื่องจักร อุปกรณ อะไหล เครื่องมือ สวนสนับสนุน สายไฟ และสายสัญญาณที่ใชกับ

อุปกรณที่กองทัพเรือเปนผูจัดหา รวมถึงการบริการทางเทคนิคในการออกแบบ ติดตั้ง เชื่อมตอ การตรวจรับ 

การทดสอบทดลองอุปกรณ การฝกอบรม การสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวม เอกสารคูมือ การถายทอด
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เทคโนโลยีการสรางเรือในสาขาตางๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนสง และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยทุกขั้นตอน จนสามารถสงมอบไดตรงตามที่กําหนดในสัญญา 

2.2 รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทราบตาม 

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

2.3 แตงตั้งเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับ 

สรางเรือตรวจการณไกลฝง ตามที่เห็นสมควร 

2.4 แตงตั้งเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝงตามที ่

เห็นสมควร 

       2.5 คณะทํางานพนหนาที่ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับซึ่งกองทัพเรือแตงตั้งไดรับแบบและ

พัสดุ รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ ตามขอ 2.1 ไวใชในราชการเรียบรอยแลว หรือจนกวาจะมีคาํสั่งเปลี่ยนแปลง  
 

คณะทํางานติดตามผลประเมินการดําเนินงานของ บริษัทฯ ประจําปบัญช ี2560 

     เพื่อใหการดําเนินงานตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม ตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการ

องคกร  จึงแตงตั้งคณะทํางานติดตามผลการประเมินการดําเนินงานบริษัทฯ ประจําป 2560 ตามรายชื่อ

ดังตอไปนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคล 

นางสาวฐิตาภรณ ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร 

นางอมลรุจ ี  ชุมสวัสดิ ์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 

2. บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

นางสาววิรังรอง ศิริสาคร  หัวหนาแผนกธุรการ 

3. หัวขอการตรวจสอบภายใน 

นางสาวศรินยนภา เหมือนแยม หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4. หัวขอการควบคุมภายใน  

นายเทพยุทธ  เตชะศรินทร หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพ 

5. หัวขอการบริหารความเสี่ยง 

นายรัชชสิทธิ ์ เสวกเสนีย หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ  

6. หัวขอการบริหารจัดการสารสนเทศ 

นายวรุจภ  พูลพลบ  หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 บริษัทฯ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อปลูกฝงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสํานึกและพฤติกรรมของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหาร และพนักงาน อันเปนพ้ืนฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่ม

ประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สรางความเชื่อม่ัน ทําให

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจแขงขันไดอยางโปรงใสและเปนธรรม สงเสริมผลการดําเนินงานท่ียั่งยืนและใชเปนเครื่องมือ

ในการบรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัทฯ ท่ีจะเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย 

 โดยบริษัทฯ ไดออกระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของกรรมการผูจัดการ และพนักงาน พ.ศ. 2552 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2552 เพ่ือใชเปนขอยึดถือปฏิบัติ ดังนี ้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

มาตรฐานจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน 

1. จงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 

2. เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

3. เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

4. ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่และตองมีจิตสํานึก

ที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดย

อยางนอยตองวางตนดังนี ้

4.1 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มความสามารถ 

การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
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4.2 ไมละท้ิงหรือทอดทิ้งงานในหนาที่ ไมปฏิบัติงานในหนาที่ลาชาเกินระยะเวลาที่กําหนดใน

กฎหมายหรือเกินสมควร 

4.3 ละเวนการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตนหรือของ

พนักงานอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอ่ืนโดยมิชอบ 

4.4 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 

ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 

4.5 เมื่ อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจงให

ผูบังคบับัญชาทราบโดยพลัน 

4.6 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ ตองใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบ และใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

5. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ 

ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประเทศชาติ ประชาชน และองคกร 

6. มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความ

เขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

7. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 

8. รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงาน จะกระทําได

ตอเม่ือมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากกรรมการผูจัดการเทานั้น 

9. รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและ

กันในทางที่ชอบ 

10. ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปน

ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนจากผูรองเรียน หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดย

ธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณ ี

11. ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไม

ปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
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ชองทางการรองเรียน และการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย (ความขัดแยงทางผลประโยชน) 

1. รองเรียนผาน Website ของบริษัทฯ www.bangkokdock.co.th 

2. รองเรียนผาน E-mail : admin@bangkokdock.co.th 

3. รองเรียนทางโทรศัพท : 02-3078576 โทรสาร : 02-2113040 

4. กลองรับเรื่องรองเรียนและขอคิดเห็น ติดตั้งที่แผนกบริหารงานพัสดุ แผนกโรงงาน และแผนกการอู 
 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดานของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบ 

ขอบังคบัตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรลุเปาหมายที่วางไว 

รวมถึงชวยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกองคกร โดยจัดใหมี

ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม การควบคุมภายในในระดับบริหาร เชน อํานาจการอนุมัติของผูบริหาร 

การควบคุมภายในในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัท การดูแลทรัพยสิน และการควบคุมภายในใน

สวนที่เก่ียวกับระบบการเงินของบริษัทรวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ

ขอกําหนดที่เก่ียวของ และตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไวโดยมีความเปนอิสระใน

การรายงานผลการตรวจสอบและมีการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กําหนด

มาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัย

และรายการผิดปกติลวงหนาและมีหนวยงานภายในที่รับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ 

นอกเหนือจากการตรวจสอบความเสี่ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยง ถือเปนเครื่องมือในการบริหารงานที่สําคัญ เพ่ือทําใหบริษัทฯ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว  โดยบริษัทฯ นํากรอบแนวคิดของ COSO ERM (Enterprise Risk 

Management) มาใช เพ่ือการบริหารเชิงบูรณาการและตอเนื่อง ซึ่งเปนการมุงไปสูการสรางมูลคาเพิ่มใหแก

องคกร เปนที่ยอมรับในระดับสากล สรางความนาเชื่อถือ และความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสีย 
 

ผลประโยชนตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

1. คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุม (ปรับปรุงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560) 

 คาตอบแทนรายเดือนไมเกิน 6,000 บาท/คน/ตอเดือน 

 เบี้ยประชุมรายครั้งไมเกิน เดือนละ 6,000 บาท/คน/เดือน 
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2. หลักเกณฑการจายคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ดังนี้  

 คาตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่ ครม. กําหนด โดยใหประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน 2 เทาของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ

รัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนงไมเต็มเดือน ใหจายคาตอบแทนรายเดือนตามสัดสวนระยะเวลา

ดํารงตําแหนง 

 เบี้ยประชุม : ตามอัตราที่ ครม. กําหนด โดยจายเปนรายครั้ง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 

 กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น ที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติแหง

กฎหมาย มติ ครม. หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหไดรับคาตอบแทน ดังนี ้

 กรณีเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ : กําหนดการรับเบี้ยประชุม ดังนี ้

- รับเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตราเทากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะ

กรรมการที่มาประชุม  

- รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน รวมแลวไม

เกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 

 ในการจายเบี้ยประชุมใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมสูงกวา

กรรมการในอัตรารอยละ 25 และ 12.5 ของเบ้ียประชุมดังกลาว 

3. โบนัส 

 รอยละ 3 ของกําไรสุทธิที่นํามาคํานวณโบนัส แตไมเกินคนละ 60,000 บาท 

 ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไดรับสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 และ 

12.5 ตามลําดับ 

 กรณีกรรมการขาดประชุม 

o ขาดประชุมเกิน 3 ครั้ง แตไมเกิน 6 ครั้ง จายโบนัสลดลง 25% 

o ขาดประชุมเกิน 6 ครั้ง แตไมเกิน 9 ครั้ง จายโบนัสลดลง 50% 

o ขาดประชุมเกิน 9 ครั้งข้ึนไป จายโบนัสลดลง 75% 
 

ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร 

1. บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 การประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนไปเพ่ือสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดีและ

สนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
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 บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ – ของคณะกรรมการ 

 การพัฒนาตนเอง – ของคณะกรรมการ 
 

2. การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ใชหลักการตามมาตรฐานดานการจัดการเก่ียวกับความเสี่ยง ของ 

COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มาตรฐานดานการ

จัดการเก่ียวกับความเสี่ยง ISO31000 และคูมือปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ตาม

ความเหมาะสมของธุรกิจ ดังนี ้

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอมูลคาขององคกร

ในระดับสูง และสงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางมาก อาจทําใหผลการดําเนินงานไม

เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เชน ความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ไมสามารถ

เชื่อมโยงกลยุทธ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงาน เปนตน 

 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่ทําใหการบริหารจัดการทาง

การเงินไมมีประสิทธิภาพ เชน การขาดสภาพคลอง การมีลูกหนี้เกินกําหนดชําระจํานวน

มาก การมีระยะเวลาเก็บหนี้นาน เปนตน การบริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพทําใหสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน ขอ

กําหนดการจัดระดับและวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา วิธีปฏิบัติในการชําระหนี้ 

การกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน การทบทวนฐานะทางการเงินลูกคา การบริหาร

จัดการกรณีที่มีหนี้คางชําระเปนเวลานาน เปนตน 

 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คอื ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ทุก ๆ ข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ เทคโนโลยี

สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมคลองตัว

ในการดําเนินงานที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 
 

3. การควบคุมภายและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในทั้งนี้ เพ่ือควบคุมให

การดําเนินงานในทุกดานของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 

สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรลุเปาที่วางเอาไว  รวมถึงชวยลด
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ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร โดยจัดใหมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ครอบคลุม การควบคุมภายในในระดับบริหาร เชน อํานาจการอนุมัติของผูบริหาร การควบคุม

ภายในในสวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัท การดูแลทรัพยสิน และการควบคุมภายในในสวนที่

เก่ียวกับระบบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนวยงานท่ีทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ

ขอกําหนดที่เก่ียวของ และตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไวโดยมีความเปนอิสระ

ในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ 

กําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท มีระบบ

เตือนภัยและรายการผิดปกติลวงหนา และมีหนวยภายในรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงดานตางๆ 

นอกเหนือจากการตรวจสอบความเสี่ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4. การบริหารจัดการสารสนเทศ มีการจัดทํา แผนแมบทสารสนเทศ และแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 

ประกอบดวย 

 IS ที่สนับสนุนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 IS ที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 IS ที่ตอบสนองตอความตองการผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร และประชาชน 

รวมถึงนโยบายตางๆของรัฐบาล 

 IS ที่ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร 
 

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล บรษิัทฯ มีรายละเอียดของการประเมินแตละหัวขอดังนี ้

 การมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• การสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง 

• การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน 

• การวัดและประเมนิผลการดําเนนิงาน 

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• การมีโครงสรางพืน้ฐานสนับสนนุระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ชองทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ 

• หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

• ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอม 

• การเพ่ิมศักยภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การเขารวมประชมุของคณะกรรมการ 

ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ บอท. 

คณะอนุกรรมการ

ควบคุมภายใน 

1 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ 12/12   

2 พลเรือโท สุทธินนัท สกุลภุชพงษ 4/6 6/6  

3 พลเรือโท มิ่ง อ่ิมวิทยา 3/3 2/2  

4 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ 12/12  3/3 

5 พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ 12/12   

6 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก 3/3   

7 พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช 6/6   

8 พลเรือตรี ชุมศกัดิ์ นาควิจิตร 11/12 5/6 0/1 

9 พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร 10/12  3/3 

10 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสรฐิ 9/10   

11 นางสาวพรวลัิย เดชอมรชัย 10/12 10/10   

12 นายณัฐชาติ จารุจินดา 1/3   1/1 
 

การเขารวมประชมุคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 

ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล

ที่ดี (CG) และแสดงความ

รับผิดชอบตอสงัคม (CSR) 

คณะอนุกรรม 

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรม

การบริหาร

ความเสี่ยง 

1 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ    

2 พลเรือโท สุทธินนัท สกุลภุชพงษ    

3 พลเรือโท มิ่ง อ่ิมวิทยา    

4 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ    

5 พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ 1/1 3/3  

6 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก   1/1 

7 พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช 1/1  3/3 

8 พลเรือตรี ชุมศกัดิ ์นาควิจิตร 1/1 3/3  

9 พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร   4/4 

10 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสรฐิ 1/1 3/3 3/3 

11 นางสาวพรวลัิย เดชอมรชัย    

12 นายณัฐชาติ จารุจินดา    

หมายเหต-ุ จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งท่ีจัดประชุม 
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การเขารวมประชุมคณะอนกุรรมการ คณะทํางาน (ตอ) 

ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการ

บริหารจดัการ

สารสนเทศ 

อนุกรรมการกําหนดเกณฑ

และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานฯของ กก.ผจก. 

คณะกรรมการ

สรรหา กก.ผจก. 

1 พลเรือเอก ลือชัย รดุดิษฐ    

2 พลเรือโท สุทธนิันท สกุลภุชพงษ    

3 พลเรือโท มิ่ง อ่ิมวิทยา   3/3 

4 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ  1/1 3/3 

5 พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ 3/3   

6 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก 1/1 1/1 3/3 

7 พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช 2/2   

8 พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร 1/1   

9 พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร  1/1 2/3 

10 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ    

11 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย    

12 นายณัฐชาติ จารุจินดา   1/3 

การเขารวมประชุมคณะอนกุรรมการ คณะทํางาน (ตอ) 

ลําดับ รายนามกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา

ผลตอบแทน และ

สัญญาจาง กก.ผจก. 

คณะทํางานกํากับดูแล

การจัดทําแบบและ

จัดหาพัสดุสําหรับ

สรางเรือตรวจการณ

ไกลฝง 

คณะทํางาน

พิจารณาแนว

ทางการจัดซื้อจัด

จางสําหรับเรือตรวจ

การณไกลฝง 

1 พลเรือเอก ลือชัย รดุดิษฐ    

2 พลเรือโท สุทธนิันท สกุลภุชพงษ  5/5 0/1 

3 พลเรือโท มิ่ง อ่ิมวิทยา  1/1  

4 พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ    

5 พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ 1/1   

6 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก  1/1  

7 พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช  4/4 1/1 

8 พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร 1/1 4/5  

9 พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร  6/6 0/2 

10 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ  5/5  

11 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย    

12 นายณัฐชาติ จารุจินดา    

หมายเหต-ุ จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งท่ีจัดประชุม 
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เศรษฐกิจโลก 

 เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีตอเนื่อง ตามการขยายตัวของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และการสงออก 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงจาก 2.0 ในไตรมาสท่ี 4/2559 

เปน 1.9 ในไตรมาสที่ 1/2560 ในขณะที่การสงออกปรับตัวเรงข้ึนจาก 2.0 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 7.4 ใน

ไตรมาสที่ 1/2560 GDP ของยูโรโซนปรับตัวลดลงจาก 1.8 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 1.7 ในไตรมาสที่ 

4/2559 ในขณะที่การสงออกปรับตัวเรงข้ึนอยางมากจาก 0.6 ในไตรมาสท่ี 4/2559 เปน 5.4 ในไตรมาสที่ 

1/2560 สําหรับประเทศจีน GDP ปรับตัวเรงขึ้นจาก 6.8 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 6.9 ในไตรมาสที่ 1/2560 

โดยปรับตัวเรงขึ้นสูงสุดตอเนื่อง 6 ไตรมาส ตั้งแตไตรมาสท่ี 3/2558 ในขณะที่ภาคการสงออกปรับตัวเรงขึ้นจาก 

-5.3 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 8.2 ในไตรมาสที่ 1/2560 ดังตาราง 

 

ตาราง : แสดงอัตราการเรงขึ้นของ GDP และมูลคาการสงออกของประเทศตางๆ 
 

 
 ที่มา : CEIC, รวบรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), พฤษภาคม 2560  

 

เศรษฐกิจในประเทศ 

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก ป 2560 ขยายตัวเรงขึ้น นําโดยภาคเศรษฐกิจ

เอกชนและกระจายตัวมากขึ้น 3.3 ภาคครัวเรือนเรงขึ้น 3.2 รายจายรัฐบาลเรงข้ึน 0.2 การสงออกเรงขึ้น 2.7 

การลงทุนรวมเรงขึ้น 1.7 ภาคการเกษตรเรงขึ้น 7.7 สาขาอุตสาหกรรมเรงขึ้น 1.2 สาขากอสรางเรงขึ้น 2.8 

สาขาขนสงเรงข้ึน 5.9 สาขาการคาเรงข้ึน 5.9 และสาขาการโรงแรมและภัตตาคารเรงข้ึน 5.3 ดังตาราง 

ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอูเรือ 
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ตาราง : แสดงผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก ป 2560 

GDP Growth (%) 

 
 ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2560 

  

 ปจจัยชี้ทางเศรษฐกิจ 

 การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวเรงข้ึนตามการขยายตัวของการใชจายบริโภคสินคาคงทน และ

รายจายภาคบริการ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดภาคเกษตร ดังตาราง 
 

ตาราง : แสดงปจจัยช้ีทางเศรษฐกิจดานการใชจายภาคครัวเรือน 

และดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค 
 

 
 ที่มา : สศช., มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 

 การลงทุนภาครัฐขยายตัวเรงข้ึน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง สอดคลองกับอัตราการใช

กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อยูในระดับต่ําในชวงที่การสงออกยังอยูในระยะแรกของการฟนตัว แตความ

เชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มข้ึน การใชจายเพ่ือการบริโภคของรัฐบาลชะลอลง การสงออกขยายตัวเรงขึ้นทั้งการสงออก

สินคาและบริการ การผลิตและสงออกสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเรงข้ึน สาขาอุตสาหกรรมชะลอตัวจาก

อุตสาหกรรมรถยนต สาขากอสรางขยายตัวตอเนื่องตามการขยายตัวของการกอสรางภาครัฐ สาขาโรงแรมและ

ภัตตาคาร เรงขึ้นตามรายรับจากนักทองเที่ยวตางประเทศ สาขาการคาสงคาปลีก เรงข้ึนตามการปรับตัวดีขึ้น

ของการใชจายภาคครัวเรือน การทองเที่ยว และการสงออก ละสาขาขนสงและคมนาคม ขยายตัวดีตอเนื่อง  
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ภาวะแวดลอมของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเรือ

และซอมเรือ 
 

 สถานการณและแนวโนมภายนอก (Global Trend) อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ เปน

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี 

อุตสาหกรรมเหล็ก อุปกรณเดินเรือ อุตสาหกรรมสีเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนตน อุตสาหกรรม

การตอเรือและซอมเรือที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพจะชวยลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ จากการ

สั่งซื้อหรือนําเขาเรือหรือสงเรือออกไปซอมยังตางประเทศ ท้ังยังชวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให

กิจกรรมการคาและการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ อุตสาหกรรมตอเรือ นอกจากจะเปนอุตสาหกรรมที่ตอง

ใชเงินลงทุนสูงและสรางผลกําไรยากแลว ยังมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวของอีกจํานวนมาก รวมทั้งตองอาศัย

เทคโนโลยีและองคความรูดานวิศวกรรมชั้นสูงจากหลายสาขา จึงจําเปนท่ีรัฐบาลจะตองใหการสงเสริมอยาง

จริงจัง ตอเนื่อง และครบวงจร 
 

ภาพรวมยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 

 ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีความสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

(กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับท่ี 12 เปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตรจํานวน 5 ดาน ไดแก (1) กําหนดบทบาท

รัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (2) บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรประเทศ (3) เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 และแผน DE และ (5) สงเสริมระบบธรร

มาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
    

นโยบายกระทรวงเจาสังกัด : กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 

1) รางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 – 2579 

   “ราง” ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหมฯ กําหนดทิศทางในสวนที่เก่ียวของ

กับการดําเนินการของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 (การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษา

อธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ) ซึ่งกําหนดใหการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีปองกันประเทศ การ
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มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารเปนมาตรการและขีดความสามารถที่

ตองการ 1 ใน 9 ดาน ที่ไดกําหนดไว 

   โดยในสวนของการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีปองปนประเทศ การมาตรฐานทางทหาร 

กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ไดกําหนดเปาหมายในระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) คือ 

การมุงสูการผลิตใชในราชการและเพ่ือการพานิชย สวนเปาหมายในระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) ระยะที่ 3 

(พ.ศ.2570-2574) และระยะที่ 4 (พ.ศ.2575-2579) คือ การผลิตใชในราชการและเพ่ือการพาณิชยโดยสมบูรณ 

และดํารงความตอเนื่องในการพัฒนา 

  หลักการและเหตุผล   

   - ยุทธศาสตรปองกันประเทศ กลาโหมฯ มีสถานะเปน “ราง” ยุทธศาสตรฯ ที่ รมว.กห. ไดให

ความเห็นชอบเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดาน

ความมั่นคง แตยังไมประกาศใชเนื่องจากการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยังอยูในขั้นตอนการจัดทําและ

ยกรางกฎหมายพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาต ิ

   - การดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนการ

ดําเนินการตามกรอบงานดานการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ การมาตรฐานทางทหาร และกิจการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศตามรางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหมฯ 

 ที่มา : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560  
         

  2) ยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.2558 - 2567 

   ยุทธศาสตรกองทัพเรือฯ กําหนดทิศทางในสวนที่เก่ียวของกับการดําเนินการของบริษัท        

อูกรุงเทพ จํากัด ในแนวทางการพัฒนากองทัพเรือในระยะเวลายุทธศาสตร 10 ป ดังนี ้

   2.1) ดานการสงกําลังบํารุง กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการ

จัดหายุทโธปกรณที่สามารถผลิตไดในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการพ่ึงพา

ตัวเองในระยะยาว 

   2.2) ดานการวิจัยและพัฒนา กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการวิจัยและ

พัฒนายุทโธปกรณ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถและดํารงสภาพความพรอมรบของกองทัพเรือในทิศทางท่ีมุง

สูการพ่ึงพาตนเอง โดยสงเสริมศักยภาพในการตอเรือ และพัฒนาการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณใหผลงาน

สามารถนําไปใชงานตอบสนองความตองการของหนวยผูใชไดอยางแทจริง และการสรางเครือขายความรวมมือ

การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ใชประโยชน

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนารวมกันรองรับการพัฒนายุทโธปกรณที่ทันสมัยใน

อนาคต  
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   2.3) ดานการบริหารจัดการ กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน โดยการยกเลิกงานที่ลาสมัย ลดความซ้ําซอน หรือเปนกระบวนการที่ไมมีคุณคา พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรใหสามารถสนับสนุนการวางแผน การตกลงใจ การควบคุม และการ

ประเมินผลไดทุกภาคสวนภายในกองทัพ และพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบองครวมตามแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรูภาครัฐ เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ หรือองคกรขีด

สมรรถนะสูง รวมทั้งเสริมสรางคณุธรรมและธรรมาภิบาล 

  หลักการและเหตุผล 

  - การใชนโยบายกองทัพเรือ ประจําปงบประมาณ 2560 เปนทิศทางในการจัดทําแผนวิสาหกิจฯ 

ซึ่งเปนแผนระยะยาว 5 ป นั้น ไมเหมาะสมแตควรใชยุทธศาสตรกองทัพเรือฯ ที่กําหนดทิศทางการพัฒนาใน

ระยะยาว 10 ป และครอบคลุมระยะเวลาตามแผนวิสาหกิจ 2560 - 2564  

  ที่มา : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560 

 

  3) นโยบายที่กองทัพเรือมีตอรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแล (บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด)  

   การดําเนินธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนเครื่องมือสนับสนุนการเตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติภารกิจการปองกันประเทศ และการรักษาความม่ันคงทางทะเล ดานการตอเรือและการซอมบํารุง

ยุทโธปกรณของกองทัพเรือ รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมตอเรือและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ใหมุงสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยนื 

   หลักการและเหตุผล 

    - การกําหนดนโยบายที่กองทัพเรือมีตอรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแล (บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด) 

จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ

สงผลใหเกิดความสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ในยุทธศาสตรการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

   ที่มา : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560 

 

ยุทธศาสตรความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 

  ยุทธศาสตรหลัก 

   ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เพ่ือรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลังและพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน

ที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 



  

 รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 41 
 

  

 

      เปาหมาย : 

       (1) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มี

ปญหาฐานะทางการเงิน 

       (2) พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไดตามมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม 

       (3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในดานการลงทุนและ

การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสินของรัฐ 

       (4) การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 

       (5) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

      ตัวชี้วัด : 

       (1) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 

       (2) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 

       (3) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป 

  ยุทธศาสตรรอง 

   ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทาง

สังคมที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง 

      เปาหมาย : 

       (1) กระจายการใหบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให

ประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให ดีข้ึน 

       (2) ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน 

       (3) เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน

พ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

   ยุทธศาสตรที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี 

และไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง เพ่ือลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      เปาหมาย : 

      ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจใน
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ระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได พรอมทั้งทบทวนบทบาทใหมีความสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันและความจําเปนของรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดย 

       (1) ยุบเลิก ควบรวม ถายโอน หรือปรับรูปแบบรัฐวิสาหกิจในกรณีเปนกิจการที่

เอกชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือมีหนวยงานของรัฐดําเนินการอยูแลว 

       (2) ปรับปรุงโครงสรางองคกรของรัฐวิสาหกิจใหสามารถดําเนินการตามบทบาทที่

ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธทีโ่ปรงใส 

       (3) พัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหเขมแข็งสอดคลองกับสภาพ

อุตสาหกรรมท่ีรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานระหวางการทําหนาที่

เปนหนวยงานกํากับนโยบาย การกํากับ และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการทําหนาที่ผูใหบริการของ

รัฐวิสาหกิจดานโครงสรางพ้ืนฐานหลักอยางโปรงใสและเปนธรรม 

      ตัวชี้วัด : 

       (1) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําปลดลง 

       (2) ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

  ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลด

ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

      เปาหมาย : 

       (1) เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

       (2) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด 

      ตัวชี้วัด : 

       (1) สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูรอยละ 1.5 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

       (2) สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย

ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบ

มาตรฐาน เพ่ิมเปน 55 : 25 : 20 

       (3) ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย

ใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานทั้งหมด 
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement) 
 

  “พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตรของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล” 
 

  เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในหลายๆ 

ดาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่

เปลี่ยนแปลงไป ทามกลางสภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึน ประกอบกับการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดเขา

มามีสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการซึ่งรวมถึงกระบวนการดานการผลิตสินคาและบริการ 

ดังนั้น จึงมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพิจารณาถึงการทบทวนบทบาทและ

ภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป และบริบทของ

ประเทศในปจจุบัน โดยเหตุผลและความจําเปนในการคงบทบาทเดิมหรือปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 

จะตองคํานึงถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรโดยรวมของประเทศ ซึ่งควรมีการดําเนินการหารือและวิเคราะห

บทบาทและภารกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเจาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน รวมถึงการเพ่ิม

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาปรับใช เพ่ือสนับสนุนการใหบริการตางๆ มีการ

บริหารจัดการการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งบริหารจัดการตนทุนเพ่ือสรางรายไดและเพ่ิมกําไรจากการ

ดําเนินงาน และพัฒนาดานการลงทุนดวยการจัดลําดับความสําคัญ การวิเคราะหโครงการลงทุน พรอมทั้งจัดหา

แหลงเงินทุนที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในกลุมอุตสาหกรรมของตนเอง ทั้งนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มี

การผูกขาดโดยนโยบายของภาครัฐก็จะตองพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกัน เพ่ือใหสามารถ

เทียบเคียงกับคูเทียบทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจจะตองปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

องคกรใหมีความทันสมัย โดยอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2560) 
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ภาพรวมการจัดทําแผนวิสาหกิจรองรับยุทธศาสตร 

และแนวนโยบายกระทรวงเจาสังกัด ของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  
  

ยุทธศาสตรสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
 

ยุทธศาสตรประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรหลัก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรรอง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

สรางความเปนธรรม

ลดความเหลื่อมล้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

 ที่มา : กระทรวงการคลัง 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement) 

 

 

 
 ที่มา : กระทรวงการคลัง 

บทบาท/เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
การลงทุน ฐานะการเงินที่มั่นคง 

เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม 

ธรรมาภิบาลและ 

การบริหารจัดการที่ดี 

-ทบทวนบทบาทที่

เหมาะสมกับบริบทใน

ปจจุบันเพื่อสนับสนนุ

ยุทธศาสตรชาติ 

(ยุทธศาสตรที่ 3) 

-แยกบทบาทหนาที่ที่

ชัดเจนในการเปน 

Regulator และ 

Operator 

(ยุทธศาสตรที่ 6) 

-จัดลําดับความสําคัญ

และความคุมคาของ

โครงการ ใหสอด คลอง

กับบทบาทหนาที่ และ

ทิศทางตามยุทธศาสตร 

(ยุทธศาสตรที่ 3) 

-มีแหลงเงนิที่เหมาะสม

ในการลงทุน 

(ยุทธศาสตรที่ 3) 

 

-รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอยาง

ตอเนื่องใหจัดทําแผนฟนฟู

ฐานะองคกรเพ่ือสรางความ

แข็งแกรงทางการเงินให

เพียงพอที่จะดําเนินงานตาม

ภารกิจและการลงทุน 

(ยุทธศาสตรที่ 3) 

-สรางรายไดเพ่ิมจาก

สินทรัพยหรือธุรกิจตอยอด 

(ยุทธศาสตรที่ 3) 

-ดําเนินการ

ตามแนวทาง

พ้ืนฐาน

สําหรับทุก

รัฐวิสาหกิจที่

กําหนดใน

ยุทธศาสตร

ภาพรวม 

-ดําเนินการตาม

แนวทางพ้ืนฐาน

สําหรับทุก

รัฐวิสาหกิจที่

กําหนดใน

ยุทธศาสตร

ภาพรวม 

 ที่มา : กระทรวงการคลัง 

นโยบายกองทัพเรือมีตอบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนเครื่องมือสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการ

ปฏิบัติภารกิจการปองกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงทางทะเล ดานการตอเรือและการซอมบํารุง

ยุทโธปกรณของกองทัพเรือ รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมตอเรือและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ

ใหมุงสูการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
  ทีม่า : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560 

พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรของ

ประเทศ เพิ่มศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2560 – 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจา

สังกัดและสภาวะแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 

 

 

 

 

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทมีความเสี่ยงในดานศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในดานกลยุทธและทิศทางการแขงขัน การพัฒนา

และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงอัตรากําลังและขีด

ความสามารถของบุคลากร และความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารสุงสุดที่วางลงตั้งแต

เดือนกรกฎาคม 2560 โดยในปงบประมาณ 2561 บอท. ตองเรงรัดการสรรหากรรมการผูจัดการ การสรรหา

บุคลากรในระดับบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดําเนินการตามยุทธศาสตรในแผน

วิสาหกิจใหสําเร็จผลอยางเปนรูปธรรม  
 

2. ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร 

ในปงบประมาณ 2560-2561 บริษัทขาดแคลนบุคลากรระดับสูงจํานวน 4 ตําแหนง (ทั้งหมด 7 

ตําแหนง) ประกอบดวยระดับรองผูจัดการ จํานวน 2 ตําแหนง ระดับผูอํานวยการกอง จํานวน 2 ตําแหนง     

คิดเปนรอยละ 57 ของจํานวนผูบริหารระดับสูง  มีบุคลากรสายปฏิบัติการ จํานวน 41 คน สายสนับสนุน 

(บริหาร) จํานวน 41 คน โดยบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีอายุมากกวา 45 ป มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

63.41 และมีอายุนอยกวา 35 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 24.39 บริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน

บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีความรูความเชี่ยวชาญในงานดานการสรางและซอมเรือ ในเบื้องตนบริษัทรวมมือกับ

โรงเรียนชาง กรมอูทหารเรือ ในการพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการดานงานเชื่อมโลหะ และเครื่องกล และ

ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่อลดขอจํากัดในการสรรหาบุคลากรในระดับตางๆ 
 

ปจจัยเสี่ยง 
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3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การประกอบกิจการสรางและซอมเรือ รวมถึงการขายพัสดุ ตนทุนในการดําเนินงานบางสวนตองนําเขา

จากตางประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) โดยตนทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นจากการทํา

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได 
 

4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

บริษัทมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงดานสภาพคลองในหลายดาน ไดแก การตรวจสอบการมี

ตัวตนอยูจริงและสถานะทางการเงินกอนทําสัญญากับลูกคา การรับเงินมัดจําลวงหนารอยละ 15 ของสัญญา 

เปนตน สําหรับสัญญาจัดสงพัสดุใหโครงการเรือตรวจการไกลฝง ลําที่ 2 ของ กองทัพเรือ มีความเสี่ยงดานสภาพ

คลองของโครงการเนื่องจากการสงมอบพัสดุลาชากวาสัญญา ตองใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการ

สํารองจายคาพัสดุใหผูจัดจําหนาย เปนเหตุใหตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน และอาจขาดสภาพคลองได ทาง

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทจึงเขามาบริหารเงินสดของโครงการ  
 

5. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย 

บริษัทมีมาตรการปองกันความเสี่ยงดานอุบัติเหตุและอุบัติภัย ตามพรบ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554 

รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และจัดทํากรมธรรมประกันภัยคุมครองความเสี่ยงใน

การเกิดอัคคีภัยอาคาร สิ่งปลูกสราง และความเสียหายตอตัวเรือที่กําลังสรางหรือซอมทํา 
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 ปญหาทําเลที่ตั้งของบริษัทฯ เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ตอง

ดําเนินการตามยุทธศาสตรในแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 – 2564 เพ่ือไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน เปน

หนึ่งในอูเรือชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอุตสาหกรรมปองกันประเทศสําหรับ

กระทรวงกลาโหม โดยมียุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินการ/ตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจา

สังกัดและสภาวะแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ   

 ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว  

- ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย ใหเปนรูปธรรม 

- เพ่ิมรายไดจากการดําเนิน 

- ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานและบริหาร 

 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 

และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม   

- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การตรวจสอบภายใน 

- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การควบคุมภายใน  

- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การบริหารความเสี่ยง 

- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

- แผนแมบทในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. ที่สอดคลองกับแผนแมบทของ กห.  

  และ ทร. และมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- การดําเนินงานตามแผนแมบทปองกันและปราบปรามการทุจริตของ บอท. และรายงานผลตอ 

  ผูบริหาร ทร. และ กห. 

- คะแนนประเมิน ITA ของ สํานักงาน ป.ป.ช. ระดับสูงตอเนื่อง 

- การรับรองระบบ ISO9001:2015 (เดิมระบบ ISO9001:2008) 

 

ทิศทางและแผนการดําเนินงานในอนาคต 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด แบงกลุมลูกคาออกเปน 3 กลุม ไดแก กองทัพเรือ หนวยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจอื่น และภาคเอกชน  ในปงบประมาณ 2560  มีโครงการสําคัญ จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการจัดหาพัสดุสรางเรือตรวจการไกลฝง ลําที่ 2 (OPV2) 

2. โครงการเรือใบสามเสา 
 

ผลการดําเนินงานโดยสรุป 
 

ในรอบปงบประมาณ 2560 ที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินงานเชิงธุรกิจใหเปนไปนโยบายคณะกรรมการ

บริษทั อูกรุงเทพ จํากัด แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ มีผลงานและผลตอบแทนสรุปเปนสาระสําคัญ ดังนี ้

1.  งานผลผลิตงานสรางใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  จํานวนรวมทั้งสิ้น 2 งาน ดังนี ้

1.1 งานของกองทัพเรือจํานวน 1 งาน (Block OPV2 จํานวน 3 Block)  มูลคา 5.974 ลานบาท  

1.2 งานของเอกชน จํานวน 1 งาน (รับจางตอเรือใบสามเสา)  มูลคา 26.946 ลานบาท  

2.  งานซอมทําใหแกสวนราชการรัฐวิสาหกิจ และเอกชนจํานวนรวมทั้งสิ้น 14 งาน ดังนี ้

 2.1  งานของกองทัพเรือจํานวน 13 งานมูลคา 31.466 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ท่ีมีงานซอม

จํานวนเงิน 74.691 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.87 ของมูลคาซอมทําเรืองานกองทัพเรือ เนื่องจากใช     

อูแหงของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ ในการตอเรือ OPV2 

 2.2 งานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน จํานวน 4 งานมูลคา 8.950 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก     

ป 2559 ที่มีงานซอมจํานวนเงิน 0.618 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 1,448.22 ของมูลคาซอมทําเรือ      

ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น   

 2.3  งานของเอกชน จํานวน 2 งาน มูลคา 1.58 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ที่มีงานซอมทําเปน

เงิน 4.842 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 67.37 ของมูลคาซอมทําเรืองานเอกชน 

3.  รายไดจากงานขายและใหบริการกองทัพเรือ จํานวน 1 งาน รายได 801.657 ลานบาท 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานประจําป 2560 
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งานสราง 

กองทัพเรือ เอกชน 

1 Block OPV2 # 3 blocks 1 เรือใบสามเสา 

 
งานซอม 

กองทัพเรือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

1 ร.ล.กระบี่ (งานเคลม) 1 เรือศุลกากร 802 1 เรือ Yacht "Ocean Emerald" 

2 ร.ล.เปริด 2 เรือ ขส.ทบ. 3044 2 เรือStar Triumph 28 

3 ร.ล.นราธิวาส (ตัวเรือ) 3 เรือ ขส.ทบ. 3040 3 เรือStar Triumph 25 

4 ร.ล.นราธิวาส (พ้ืนดาดฟา) 4 เรือเดนสุทธ ิ   

5 ร.ล.ถลาง 

6 ร.ล.แรด 

7 ร.ล.บางปะกง 

8 ร.ล.คํารณสินธ ุ

9 ร.ล.สุรินทร 

10 ร.ล.จุฬา 

11 ร.ล.จักรีฯ (ทาสีกาบ ขวา-ซาย) 

12 ร.ล.บางปะกง (เพ่ิมเติม) 

13 ร.ล.ปตตานี (ซอมทําเพลาใบ

จักร) 

 

 

 

 

 

 

รายงานการซอมและสรางเรือประจําป 2560 



  

 รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 50 
 

  

 

  

 

 

รายไดงานตอ/สราง 

หนวย : ลานบาท 

งานตอ/สรางเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื 351.140 2 88.300 1 - - - - 5.974 3 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น - - - - - - - - - - 

เอกชน 30.500 3 16.837 2 18.483 2 27.694 2 26.946 1 

รวมตอ/สรางเรือ 381.64 5 105.137 3 18.483 2 27.694 2 32.920 4 

 

รายไดงานขายและใหบริการ 

หนวย : ลานบาท 

งานตอ/สรางเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื - - - - - - 432.958 1 801.657 1 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น - - - - - - - - - - 

เอกชน - - - - - - - - - - 

รวมตอ/สรางเรือ - - - - - - 432.958 - 801.657 1 
 

รายไดงานซอมทํา 

หนวย : ลานบาท 

งานซอมเรือ 

2556 2557 2558 2559 2560 

รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน รายได 

จํานวน

งาน 

กองทัพเรอื 66.960 24 59.65 24 73.347 36 74.691 22 31.466 13 

หนวยงานราชการ

และรัฐวิสากิจอื่น 10.710 3 12.66 6 22.686 8 0.618 1 8.950 4 

เอกชน 51.300 29 32.282 15 3.728 5 4.842 5 1.508 3 

รวมซอมเรือ 128.970 56 104.592 45 99.761 49 80.151 28 41.924 20 
 

 

ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป 
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เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 5 ป 

  2556 2557 2558 2559 2560 

สินทรัพยรวม  442.461 312.729 197.890 668.843 641.861 

หนี้สินรวม  303.149 172.027 97.928 540.002 499.315 

สวนของผูถือหุน  139.312 140.702 99.962 128.840 142.546 

รายไดรวม  551.070 288.202 195.138 604.868 913.931 

รายจายรวม  570.666 286.812 235.878 575.289 883.677 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ        (21.488)           1.390        (40.740)         29.578         24.105 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคญั       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (%) -3.90 0.48 (20.87) 4.89 2.63 

เงนิทุนหมุนเวียน (ลานบาท) 48.67 50.23 67.25 89.36 65.70 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 1.19 1.36 1.97 1.18 1.138 

อัตราสวนหนี้สนิตอทุน (เทา) 2.18 1.22 0.97 4.19 3.50 

อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน (%) -15.42 0.99 (0.40) 22.96 0.16 

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ (วัน) 124 153 150 158 37.76 
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คณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

(Audit Committee) เพื่อใหการตรวจสอบของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  

โดยมีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการ  ประกอบดวย 

 1. คําสั่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ 199/2559  สั่ง  ณ วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2559  ดังนี ้

  1. พลเรือโท สุทธินันท  สกุลภุชพงษ ประธานกรรมการ   

  2. พลเรือตรี ชุมศักดิ ์  นาควจิิตร กรรมการ 

  3. นางสาวพรวลัิย  เดชอมรชัย กรรมการ 

 2. คําสั่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ 51/2560  สั่ง  ณ วันท่ี  22  กุมภาพันธ  2560  ดังน้ี 

  1. พลเรือโท สุทธินันท  สกุลภุชพงษ ประธานกรรมการ   

  2. นางสาวพรวลัิย  เดชอมรชัย กรรมการ 

  3. วาที่เรือตรี ดามพ  สุคนธทรัพย กรรมการ 

 3. คําสั่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ 146/2560  สั่ง  ณ วันท่ี  27  กรกฎาคม  2560  ดังน้ี 

  1. พลเรือโท มิ่ง   อิ่มวิทยา  ประธานกรรมการ   

  2. พลเรือตร ีชุมศักดิ ์  นาควจิิตร กรรมการ 

  3. นางสาวพรวลัิย  เดชอมรชัย กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจท่ีไดรับมอบหมาย          

จากคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบ 

และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ           

ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555  

 ในปงบประมาณ 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุมจํานวน 4 ครั้ง โดยไดรวมประชุมหารือ

รวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี (สตง.) และผูตรวจสอบภายใน ตามวาระที่เก่ียวของ โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ

ควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกํากับดูแลที่ดี ซึ่งมีความเปนอิสระในการเสนอ  

ความคิดเห็น โดยสรุปสาระสําคัญดงัน้ี    

 1. สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (เบ้ืองตน) ประจําเดือน วาไดมีการปฏิบัติถูกตอง   

ตามมาตรฐานการบัญชี  การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ รวมถึงรายการที่อาจกอใหเ กิดความขัดแยง               

ทางผลประโยชน  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเชิญผูสอบบัญชี (สตง.) เขารวมประชุม เพื่อสอบถามความเห็น

และประเด็นที่จะมีผลตอรายงานทางการเงินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เมื่อการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 19 

กันยายน 2560 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 



  

 รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 53 
 

  

 

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ  

การควบคุมภายใน โดยพิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2559 ของบริษัทฯ   

และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหนวยรับตรวจ (แบบติดตามปอ.3)  

โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผนดนิ วาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กําหนด 

 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป

งบประมาณ 2560 ของบริษัทฯ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงท่ีสําคัญ รวมถึง มีการทบทวนความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่อง  

 4. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานใหบริษัทฯ มีการดําเนินงานดวยจริยธรรมองคกร      

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน           

และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท    

อูกรุงเทพ จํากัด และสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

 5. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 

กันยายน 2561) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะ 3 ป (ประจําปงบประมาณ 2562 - 2564) สอบทาน       

ความเหมาะสมของกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายใน  มีการประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน     

เปนประจําทุกปตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ใหขอเสนอแนะ   เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

และติดตามผลการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ รวมถึง มีการประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในโดยการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน         

การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัตทิี่กําหนด 

 6. การรักษาคุณภาพงาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินตนเองตามแบบท่ีกําหนดในคูมือ   

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)                    

โดยในปงบประมาณ 2560 มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังคณะอยูในเกณฑปฏิบัติท่ีดี         

มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการดําเนินงาน          

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กําหนด  
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เสนอ  ผูถือหุนบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
 

ความเห็น 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งประกอบดวย   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 

ผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท อูกรุงเทพ 

จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ         

งบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระ     

จากบริษัทฯ ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานตวจเงิน

แผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน    

และขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน 
  

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

 สํานักงานตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุ ขอ 4.1 เรื่อง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    

ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จํานวนเงิน 

325.12 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเงินฝากธนาคารเอกชนกอนไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง จํานวน 79.84 

ลานบาท โดยฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินมิไดแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี ้
 

 

 

รายงานผูสอบบัญชี 
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ขอมูลอื่น 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป       

แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงาน

ประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน 

 ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอาน

และพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบ

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฎวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม 

 เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุป    

ไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสาร      

เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควร          

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน

เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงาน

ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ

การดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตมีขอกําหนดในกฎหมายหรือเปนนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด

ดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชตีอการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเ พ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยาง

สมเหตุสมผล วางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม      

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นขอสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน 

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา          
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มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ

รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

 ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ         

ในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ            

เพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑ      

ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต           

อาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล 

ที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับเหตุการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล     

ของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ

ผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ 

หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงาน

ตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงาน    

การตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกต

ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล  

วางบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมกีารนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต        

และชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง

ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการ

ตรวจสอบของสํานักงานงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

 (นางสาวอารีย  ฤทธิศร) 

                                                       ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินท่ี 12 

 

                                                                   

                                                           (นางสาวกนิฏฐา  ศิริวัฒนะตระกูล) 

                                                     นักวิชาการตรวจเงนิแผนดินชํานาญการพิเศษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 
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                                                                                                                          หนวย : บาท 

  

หมาย

เหตุ 2560 2559 

สินทรัพย 

 

    

สินทรัพยหมุนเวียน 

 

    

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 4.1 

                 

325,500,665.44  

                  

326,255,120.58  

     ลูกหนี้การคา -   4.2 11,235,506.57  31,222,899.84  

     สินคาคงเหลือ 4.3 9,154,203.21  8,240,874.02  

     รายไดคางรับ 4.4 21,421,389.07  95,181,559.47  

     ภาษีเงนิไดนติิบุคคลรอเรียกคนื 

 

15,595,718.24  11,588,246.68  

     คาใชจายจายลวงหนา 4.5 43,507,976.62  68,365,507.48  

     สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4.6 114,322,894.75 58,363,093.06  

     รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 

 

540,738,353.90  599,217,301.13  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

    

     เงินลงทุนในกิจการรวมคา 4.7 4,750,000.00  4,750,000.00  

     เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 4.8 5,445,822.52  7,017,717.42  

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   4.9 57,333,338.68  48,632,484.36 

     สินทรัพยไมมีตัวตน    4.10 1,040,400.04  860,719.49  

     เงินมัดจําและเงินประกัน 

 

32,553,690.46  8,364,892.46  

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 

101,123,251.70  69,625,813.73  

รวมสินทรัพย 

 

641,861,605.60  668,843,114.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560  
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

                                                                                                                     หนวย : บาท 

  หมายเหต ุ 2560 2559 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

    

หนี้สินหมุนเวียน 

 

    

     เงินเบิกเกินบัญช ี

 

0.00                 0.00 

     เจาหนี้การคา 

 

17,936,016.20  27,064,612.62 

     สวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป 

 

0.00  0.00  

     รายไดรับลวงหนา 4.11 101,718,889.60 188,918,375.28  

     คาใชจายคางจาย 4.12 351,805,125.41  289,842,897.76  

     หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 4.13 3,575,418.10 4,033,015.83 

     รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 

475,035,449.31  509,858,901.49  

หนี้สินไมหมุนเวียน 

 

    

     ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน                                                                     4.14 14,353,232.82  16,030,801.43 

     เงินประกันสญัญา 

 

9,926,379.90  14,112,837.25  

     รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 

 

24,279,612.72  30,143,638.68  

รวมหนี้สิน 

 

499,315,062.03  540,002,540.17  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

                                                                                                                      หนวย : บาท 

  หมายเหต ุ 2560 2559 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 

    

สวนของผูถือหุน      

     ทุนเรือนหุน      

     ทุนจดทะเบียน      

     หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท 

 

100,000,000.00 100,000,000.00 

          หุนที่ออกและชําระแลว      

          หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท 

 

100,000,000.00 100,000,000.00 

     เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  13,650,000.00 13,650,000.00 

     กําไรสะสม      

          จัดสรรแลว      

               ทุนสํารองตามกฎหมาย  21,297,533.10  21,297,533.10  

               ทุนสํารองเพื่อเหตุฉุกเฉิน  1,706,551.72  1,706,551.72  

          ยังไมไดจัดสรร  5,892,458.75  (7,813,510.13)  

รวมสวนของผูถือหุน  142,546,543.57  128,840,574.69  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  641,861,605.60  668,843,114.86  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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หนวย : บาท 

  หมายเหตุ 2560 2559 

รายได 

 

    

     รายไดจากการดําเนินงาน 

 

    

          รายไดจากงานผลิตผล 

 

74,918,271.58  107,846,854.29  

          รายไดจากการขายและใหบริการตามสญัญา  801,657,666.68 432,958,666.70 

          รายไดจากงานบริการ 

 

31,314,644.06 50,673,595.87  

          รายไดจากการขายพัสด ุ

 

0.00 14,500.00 

          รายไดคาเชาชวงท่ีดินและอาคาร 

 

2,611,860.00  3,693,838.00  

          รายไดจากการดําเนินงานอื่น 4.15 7,030,176.98  6,254,524.68  

          รวมรายไดจากการดําเนินงาน 

 

917,532,619.30  601,441,979.54  

     รายไดอ่ืน 

 

(3,600,980.77)  3,426,760.48  

รวมรายได 

 

913,931,638.53  604,868,740.02  

คาใชจาย 

 

    

     ตนทุนในการดําเนินงาน 

 

    

          ตนทุนงานผลิตผล                        (รายละเอียด 1) 

 

126,374,913.09  119,713,593.82  

          ตนทุนขายสินคา 

 

659,581,826.33  340,158,865.09  

          ตนทุนงานบริการ 

 

12,947,266.27  27,923,771.17  

          ตนทุนคาเชาชวงท่ีดินและอาคาร 

 

2,605,420.00  2,756,797.60  

รวมตนทุนในการดําเนินงาน 

 

801,509,425.69  490,553,027.68  

     คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร   (รายละเอียด 3) 

 

79,731,969.65  77,515,059.47  

     โบนัสกรรมการและพนักงาน 

 

2,435,644.26- 3,944,706.05 

รวมคาใชจาย 

 

883,677,039.60 572,012,793.20  

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิตบิคุคล 30,254,598.93 32,855,946.82  

ตนทุนทางการเงนิ 

 

831,804.95 303,936.64 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิตบิคุคล 

 

29,422,793.98 32,552,010.18 

ภาษีเงนิไดนติบิุคคล 

 

5,316,825.10 2,973,239.35 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 4.18     24,105,968.88     29,578,770.83 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 

24.11 29.58 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับป สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2560  
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หนวย : บาท 

  ทุนเรือนหุนท่ี

ออกและชําระ

แลว 

เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล 

กําไรสะสม

จัดสรรแลว 

กําไรสะสมยัง

ไมไดจัดสรร 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ต.ค.2558 100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82 (36,692,280.96) 99,961,803.86 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.00 0.00 0.00 29,578,770.83 29,578,770.83 

จายเงินปนผล 0.00 0.00 0.00 (700,000.00) (700,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณวันที่ 30 ก.ย.2559 100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82 (7,813,510.13) 128,840,574.69 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ - - - 24,105,968.88 24,105,968.88 

จายเงินปนผล - - - (10,400,000.00) (10,400,000.00) 

ยอดคงเหลือ ณวันที่ 30 ก.ย.2560 100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82 5,892,458.75 142,546,543.57 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560  
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หนวย : บาท 

  2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน :     

     กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 24,105,968.88 29,578,770.83 

     ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงนิสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

 

          คาเสื่อมราคา 7,549,040.97  6,397,806.69 

          คาตัดจําหนาย 315,076.46  491,941.25 

          โบนัสกรรมการและพนักงาน 2,435,644.26-   3,944,706.05 

          คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน (1,677,568.61) (396,641.41) 

          ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 264,749.16-   0.00 

          ดอกเบี้ยจาย 831,804.95  303,936.64 

การเปลีย่นแปลงในสวนประกอบของเงนิลงทุนดําเนินงาน 33,824,716.07  40,320,520.05 

          

          สินทรัพย (เพ่ิมขึ้น) ลดลง     

               ลูกหนี้การคา 19,987,393.27  8,414,505.50 

               สินคาคงเหลือ (913,329.19)-   (377,417.28) 

               รายไดคางรับ 73,760,170.40  (76,722,395.09) 

               ภาษีเงนิไดนติบิุคคลรอเรียกคืน  (4,007,471.56)  8,958,947.80 

               คาใชจายจายลวงหนา 24,857,530.86 (61,677,646.84) 

               สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (55,959,801.69)   (52,524,076.61) 

               เงนิใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เก่ียวของกัน 1,571,894.90 (254,524.44) 

               เงนิมัดจําและเงินประกัน (24,188,798.00)  (6,428,952.46) 

          หนี้สิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 

 

               เจาหนี้การคา  (9,128,596.42)  8,608,199.58 

               สวนของหนี้สินระยะยาว 0.00 (10,018,304.79) 

               รายไดรับลวงหนา (87,199,485.68)  176,512,273.30 

               คาใชจายคางจาย 61,962,227.65  264,580.028.98 

               หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (457,597.73) 1,553,248.39 

               เงนิประกันสญัญา (4,186,457.35) 1,235,244.56 

     ดอกเบี้ยจาย (831,804.95)  (303,936.64) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  29,090,590.58  301,875,714.01 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
 

 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

หนวย : บาท 

  2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน :     

     ลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ (14,936,652.59)  (4,898,436.10) 

     ลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน  (1,812,571.30)  (1,900,458.26) 

     ลงทุนในยานพาหนะ 0.00   (775,700.93) 

     ลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน (494,757.01)  (417,900.00) 

     เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 234,579.44 500,000.00 

     เงินสดรับจากการจําหนายเครือ่งจักร เครื่องมืออุปกรณ  0.00 70,093.46 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทนุ           (17,009,401.46) (7,422,401.83) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน :     

โบนัสกรรมการและพนักงาน (2,435,644.26)  (3,944,706.05) 

     จายเงินปนผล (10,400,000.00)    (700,000.00) 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (12,835,644.26) (4,644,706.05) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (754,455.14) 289,808,606.13 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 326,255,120.58 36,446,514.45 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 325,500,665.44 326,255,120.58 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้ 
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หนวย : บาท 

  2560 2559 

พัสดุใชไปในการผลิต     

     พัสดุคงเหลือตนงวด 5,998,719.29  5,621,302.01 

บวก  ซื้อสุทธ ิ       680,686,541.63  361,877,282.22 

     พัสดุมีทั้งสิ้น 686,685,260.92 367,498,584.23  

หัก พัสดุจายเพ่ือการดําเนินงานและซอมแซม 948,163.01  1,853,208.84 

พัสดุเพ่ือการจาํหนาย 659,581,826.33 340,158,865.09 

พัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพ 73,701.73 0.00 

พัสดุคงเหลือปลายงวด 6,912,048.48 5,998,719.29 

รวมคาพัสดุจากใบเบิกพสัดุใชไป 19,169,521.37  19,487,791.01 

คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ 

 

  

     คาแรงงาน      37,476,355.03  43,712,214.90 

     คาพัสดุจากจายเงินสด-คาใชจายอ่ืน ๆ         4,507,472.03  2,355,144.63 

รวมคาแรงงานและคาใชจายอ่ืน ๆ 41,983,827.06  46,067,359.53 

คาใชจายในการผลิต (รายละเอียด 2) 

 

  

     คาใชจายฝายชาง 57,112,388.89 46,674,246.52 

     คาซอมแซมและบํารุงรักษา 981,849.58  1,497,501.37 

     คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 6,859,366.64  5,586,244.55 

     คาตัดจําหนาย 267,959.55  400,450.84 

รวมคาใชจายในการผลติ 65,221,564.66  54,158,443.28 

ตนทุนงานผลิตผล 126,374,913.09  119,713,593.82 

บวก  งานระหวางทําตนงวด                     0.00                     0.00 

 

126,374,913.09  119,713,593.82 

หัก    งานระหวางทําปลายงวด 0.00 0.00 

ตนทุนงานผลิตผลท้ังสิน้ 126,374,913.09 119,713,593.82 

 

 

 
 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 1) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 



  

 รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 66 
 

  

 

 

 
 

 

หนวย : บาท 

  2560 2559 

คาใชจายในการผลิต     

คาใชจายฝายชาง     

          เงินเดือน 18,928,665.00    19,969,079.89 

          คาแรงลูกจางชั่วคราว 12,293,582.30  7,226,378.65 

          คาเบี้ยเลี้ยง 171,400.00  174,550.00 

          คาลวงเวลา 1,698,502.76 426,469.16 

          เงินชดเชยเลิกจาง 957,427.91   1,003,485.65 

          เงินทดแทนชดเชยเกษียณกอนกําหนด 20,966.67   0.00 

          เงนิชวยเหลือบุตร 2,600.00 5,100.00 

          เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร 244,110.75  97,686.00 

          คารักษาพยาบาล         1,590,588.50  953,213.25 

          เงินชวยเหลือฌาปนกิจศพ 0.00 90,000.00 

          เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,612,506.51  1,823,122.45 

          สวัสดิการพนักงาน 288,803.21 303,029.14 

          เงินชวยเหลือคาครองชีพ 27,960.00 42,750.00 

          คาน้ําประปา        286,453.89  390,423.75 

          คาไฟฟา     1,967,589.52 1,685,785.34 

          คาโทรศพัท 187,307.04  98,342.98 

          คาพาหนะ        231,358.22 177,212.31 

          คาใชจายเพื่อยานพาหนะ 0.00   11,600.00 

          คาเบี้ยประกัน 111,315.41 110,565.01 

          คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ 622,537.49  486,746.13 

          คาวารสารและสิ่งพิมพ 0.00 2,400.00  

          คาใชจายในการฝกอบรม 18.540.00  117,727.00 

          คาใชจายในการเดินทางและทีพ่ัก 1,239,843.18  4,991,282.40 

          คารับรอง 160,942.50  350,453.76 

          คาใชจายระบบสารสนเทศ 0.00   7,500.00 

          คาบริหารจัดการอูลอย 0.00  44,948.95 

          คาเชา 3,219,518.00 988,000.00 

          คาวัสดุควบคุม 346,542.64  268,187.00 

          คาบริการและรับจาง 10,458,448.36 4,188,413.80 

          คาใชจายเบ็ดเตล็ด 361,464.91  562,944.78 

          คาวัสดุสิ้นเปลอืง 45,303.61  22,902.12 

          คาของใชสิ้นเปลือง 18,110.51                  53,897.00 

รวมคาใชจายฝายชาง 57,112,388.89 46,674,246.52 

 

 

 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 2) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 2) (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

หนวย : บาท 

  2560 2559 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา     

          อาคารและสิ่งปลูกสราง 120,669.27  377,168.35 

          เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ        727,671.24  762,622.93 

          เครื่องใชสํานักงาน 53,922.81 357,569.90 

          ยานพาหนะ 79,586.26 140.19 

รวมคาซอมแซมและบํารุงรักษา 981,849.58  1,497,501.37 

คาเสื่อมราคาสินทรัพย  6,859,366.64 5,586,244.55 

     คาตดัจําหนาย 267,959.55 400,450.84 

รวมคาใชจายในการผลิต 65,221,564.66 54,158,443.28 
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หนวย : บาท 

  2560 2559 

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร     

คาใชจายฝายบุคคล     

          เงนิเดือน 10,663,520.00  10,166,955.00 

          คาแรงลูกจางช่ัวคราว 1,029,356.00  1,371,034.66 

          คาเบ้ียเลี้ยง 4,300.00  2,000.00 

          คาลวงเวลา 432,823.13  255,590.11 

          เงนิชดเชยการเลิกจาง 457,143.48  370,772.94 

          เงนิชวยเหลือบุตร           3,700.00  2,800.00 

          เงนิชวยเหลือการศึกษาบตุร 59,097.50  158,626.00 

          คารักษาพยาบาล 311,694.25  384,522.00 

          เงนิสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        816,155.55  681,397.23 

          คาเบ้ียประชุมกรรมการ     1,211,750.00  1,240,250.00 

          เงนิชวยเหลือคาครองชีพทั่วไป 62.00 0.00 

          สวัสดิการพนักงาน 166,969.71 260,039.37 

รวมคาใชจายฝายบุคคล 15,156,571.62 14,863,987.31 

คาใชจายสํานักงาน     

          คาน้ําประปา 83,140.19  87,800.15 

          คาไฟฟา 521,281.87  464,755.00 

          คาโทรศัพท – คาโทรสาร        101,894.01  147,371.73 

          คาธรรมเนียมธนาคาร 4,129,437.72  3,474,776.32 

          คาธรรมเนียมตาง ๆ 28,442,566.54 24,388,937.72 

          คาอากรแสตมป 3,012.00  1,971.46 

          คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 760,094.05  778,683.17 

          คาภาษีปาย 5,880.00  5,880.00 

          ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 6,782.62 

          คาพาหนะ 263,114.64  343,711.28 

          คาใชจายยานพาหนะ 16,110.95  18,502.46 

          คาเบ้ียประกันภัย 144,692.86  145,902.80 

          คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 418,020.26  611,824.19 

          คาของใชสิ้นเปลือง 44,520.46  48,990.16 

          คาวัสดส้ิุนเปลือง 14,217.75  15,210.00 

          คาไปรษณีย-โทรเลข           12,388.00 30,450.48 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3) (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

หนวย : บาท 

  2560 2559 

 

    

          คาวารสารและสิ่งพิมพ 0.00  1,775.70 

          คาเชายานพาหนะ 320,000.00  408,440.00 

          คาใชจายในการฝกอบรม 1,133,971.64 626,904.56 

          คาใชจายในการเดินทางและที่พัก 75,500.00       933,044.41  

          คาสอบบัญช ี 800,000.00  700,000.00 

          คาบริการรักษาความปลอดภัย 923,764.00  811,200.00 

          คาบริการดูแลรักษาระบบ 20,000.00  32,650.00 

          คาทีป่รึกษากฎหมาย 165,000.00  420,000.00 

          คาที่ปรึกษาระบบประเมนิผล 620,000.00 530,300.00 

          เงนิรางวัลและคาตอบแทน 115,000.00 126,000.00 

          คาใชจายเบ็ดเตลด็ 128,528.42  138,761.83 

          เงนิการกุศล 118,000.00 516,500.00 

          พัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพ 73,701.73 0.00 

          คาใชจายในการยายสถานที ่ 0.00  402,000.00 

          คาใชจายกอนดําเนินงานตัดจาย 2,414,280.95 1,625,621.16 

          คาบริการและรับจาง 199,534.00 105,175.00 

          คาซอมแซมและบํารุงรักษา 66,644.55  337,435.57 

          คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 689,674.33 811,562.14 

          คาตัดจําหนายฝายท่ัวไป 47,116.91  91,490.41 

          ภาษีซื้อไมขอคืน 2,243.27  15,594.35 

          ภาษีซื้อขอคืนไมได 815,193.48 0.00 

          ภาษีเงนิไดนติิบุคคลรอเรยีกคืนตัดจาย 153,139.63 8,059,491.61 

          คาเบ้ียปรับเงนิเพ่ิม 17,656,421.86  10,754,486.35 
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3) (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

หนวย : บาท 

  2560 2559 

 

  
  

          คาใชจายไมถือเปนรายจาย 114,893.12 16,320.76 

          หนี้สงสัยจะสูญ 589,076.28 806,120.57 

          คาเชาที่ราชพัสด ุ 247,780.80 1,040,988.60 

รวมคาใชจายสํานักงาน 62,449,264.27 59,883,412.56 

คาใชจายในการขาย     

          คาโฆษณา 481,269.39  299,175.00 

          คาสงเสริมการขาย 232,700.00  600,500.00 

          คารับรอง 422,342.54  516,682.35 

          คาของขวัญ 173,836.83  188,302.25 

          เพ่ือการอ่ืน 815,985.00  1,163,000.00 

รวมคาใชจายในการขาย 2,126,133.76  2,767,659.60 

รวมคาใชจายในการดาํเนินงานและบริหาร 79,731,969.65  77,515,059.47 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 

 

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค 

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เดิมชื่อ บริษัท บางกอกดอก จํากัด ชาวอังกฤษเปนผูกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 

2457 โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหบริการซอมทําเรือสินคาแกเรือสินคาเดินทะเลท่ีเขามา ณ เมืองทาของ

กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  (ระหวางป พ.ศ. 2484 – 2489) อูบางกอกดอกถูก

ระเบิดเสียหายหนัก เมื่อสงครามยุติลงชาวอังกฤษซึ่งเปนเจาของไดประกาศขายกิจการ กระทรวงการคลัง

โดยกองทัพเรือไทยเห็นวานาจะใชประโยชนจากอูแหงนี้ได จึงเขาทยอยซื้อหุนไวพรอมกับเขาไปรวม

ดําเนินการ และในป พ.ศ. 2500 ไดเปนเจาของกิจการอูนี้โดยสมบูรณ ปจจุบันบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 

ตั้งอยูเลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ

ภายใตการควบคุมดูแลของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% 

วัตถุประสงคในการประกอบการที่สําคัญ มีดังนี ้

1.1  ดําเนินกิจการอูเรือ สรางซอมเรืออยางมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดีเพื่อมุงสูความเปน

หนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมสรางและซอมเรือภายในประเทศ 

1.2  สนับสนุนกิจการอูเรือ สรางและซอมเรือ รวมถึงการใหความรวมมือในการวิจัยพัฒนาของ

หนวยราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

1.3  สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทย และเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือไทย 

 

2. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการ

บัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่ีเริ่มมีผลใชบังคับในปปจจุบัน และที่จะมีผลบังคับในอนาคต            

มีรายละเอียดดังนี ้
 - มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2559)  การนําเสนองบการเงิน 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2559)  สินคาคงเหลือ 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงนิสด 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

       ทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่10 (ปรับปรงุ 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่11 (ปรับปรงุ 2559) สัญญากอสราง 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 (ปรับปรงุ 2559) ภาษีเงินได 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่16 (ปรับปรงุ 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่17 (ปรับปรงุ 2559) สัญญาเชา 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่18 (ปรับปรงุ 2559) รายได 
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  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่20 (ปรับปรุง 2559)   การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย 

  ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน         

  เงนิตราตางประเทศ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการคารวม 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของสินทรัพย 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

  และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินการ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 

 การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของ 

   อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา  

 การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงนิได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

  ของกิจการหรือของผูถือหุน 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรกิารโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

   การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

   หรือไม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน           

   การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  

  ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงนิเฟอรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสทิธิพิเศษแกลูกคา 
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรพัยตามโครงการผลประโยชน 

   ขอกําหนดเงินทุตขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ 

   รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  

   19 (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชนของ 

   พนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรพัยจากลูกคา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลติสําหรับ 

   เหมืองผิวดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ 

- มีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การนําเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) สินคาคงเหลือ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงนิสด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญากอสราง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชา 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญขี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราตางประเทศ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการกูยืม 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรบัปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก

จากงาน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) กําไรตอหุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) การดอยคาของสินทรัพย 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่

อาจเกิดขึ้น 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรพัยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรพัยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) สวนงานดําเนินการ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) การรวมการงาน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลคายุติธรรม 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณทีี่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจการดําเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษี เงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผูถือหุน 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบรกิารโฆษณา 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซด 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดข้ึนจากการร้ือ 

   ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลาย 

   คลึงกัน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา 

   หรือไม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน  

   การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอย

คา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสทิธิพิเศษแกลูกคา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ขอจํากัดสินทรพัยตามโครงการผลประโยชน

ขอกําหนดเงนิทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ

รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบับที ่

19 (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชนของ

พนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรพัยจากลูกคา 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลติสําหรับ

เหมืองผิวดิน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่นําสงรัฐ 
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกลาวขางตน เมื่อมีการ

นํามาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคญัตองบการเงินในปท่ีเริ่มใช 

 

3. สรุปนโยบายการบญัชทีี่สําคัญ 
 

 3.1  การบันทึกบัญชี  ถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง 
 

      3.2  การรับรูรายไดและคาใชจาย 

- การรับรูรายไดและคาใชจายถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง 

- วิธีที่ใชกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูในระหวางงวด ใชวิธอัีตราสวนของงานที่ทําเสร็จ 

- วิธีที่ใชกําหนดขั้นตอนความสําเร็จของงานระหวางกอสราง  ใชวิธีอัตราสวนของทุนการ

กอสรางที่สําเร็จถึงปจจุบัน  กับประมาณการตนทุนการกอสรางท้ังสิ้น 
 

3.3  การตั้งสํารองหนี้สูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด วาดวยหลักเกณฑการตั้ง

สํารองหนี้สูญ พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0512/48751  ลงวันที่  21 กันยายน 2527 

รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548  คือ ลูกหนี้ท่ีไมใช

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งคงคางชําระนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และเกินกวา 1 ปข้ึนไป นับจากวันที่หนี้

ถึงกําหนดชําระ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามอัตรา  ดังนี ้

ระยะเวลาคางชําระ อัตรารอยละคาเผื่อหนีส้งสัยจะสญูของลูกหนี ้

เกินกวา 6 เดือน – 9 เดือน  25 

เกินกวา 9 เดือน – 1 ป  50 

เกินกวา 1 ปขึ้นไป 100 
 

 3.4 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย งานระหวางทํา พัสดุ บันทึกบัญชีตามราคาทุน โดยถือหลักเขากอน-

ออกกอน 
 

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ หักคาเสื่อมราคา

สะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ซึ่ง

อยูระหวาง  5 – 40  ป 
 

3.6 รายไดรอการรับรู สินทรัพยจากการบริจาค ที่นํามาใชในการดําเนินงานและกอใหเกิดรายได

โดยตรงบันทึกบัญชีสินทรัพยคูกับรายไดจากการบริจาครอการรับรูเปนรายไดในอัตราที่สอดคลองกับการคิด

คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น สวนสินทรัพยจากการบริจาคที่ไมกอใหเกิดรายได

โดยตรง บันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ไดรับบริจาค 
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3.7 กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หารดวยจํานวนหุนท่ีออกและชําระ

แลว  
 

4. ขอมูลเพิ่มเติม 
 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 เงนิสด 0.01 0.01 

 เงนิฝากธนาคาร   

      ประเภทกระแสรายวัน 0.00 0.01 

      ประเภทออมทรัพย 325.12 325.87 

      ประเภทประจาํ 3 เดือน 0.37 0.37 

           รวม 325.50 326.26 

 

 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จํานวน 325.12 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเงนิฝากธนาคารเอกชนกอนไดรับอนญุาต

จากกระทรวงการคลัง จํานวน 79.84 ลานบาท โดยนําฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) ตั้งแตวันท่ี 9 สงิหาคม 2555 

ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
 

4.2  ลูกหนี้การคา   

หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 ลูกหนี้สวนราชการและรัฐวสิาหกิจ 2.55 0.00 

 ลูกหนี้เอกชน 24.40 46.35 

  26.95 46.35 

 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15.72) (15.13) 

           รวม 11.23 31.22 

 

 ลูกหนี้เอกชน จํานวน 24.40 ลานบาท ในจํานวนน้ีมีลูกหนี้การคาในประเทศคางนาน 5 ราย จํานวน 4.88 ลานบาท ซึ่ง

ฟองรองคดีสิ้นสุดแลว 3 ราย คือบริษัท มาริไทม  ดอลฟน จํากัด จํานวน 1.36 ลานบาท  บริษัท เคเอสวี จํากัด จํานวน 1.37 

ลานบาท บริษัท เอเพช โอเวอรซีส ทรานสปอรต จํากัด จํานวน 0.78 ลานบาท ลูกหนี้เบ็ดเตล็ดคางนาน  4 ราย จํานวน 10.16 

ลานบาท และลูกหนี้ผูรับเหมาในประเทศฯ จํานวน 1 ราย จํานวน 0.12 ลานบาท ท้ังหมดอยูระหวางการติดตามหาหลักทรัพย

มาชําระหนี้ 
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 4.3 สินคาคงเหลือ    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 พัสดุคงเหลือ 6.91 6.00 

 สินคาสาํเร็จรูป 2.24 2.24 

 รวม 9.15 8.24 
 

 พัสดุคงเหลือ จํานวน 6.91 ลานบาท ประกอบดวย พัสดุคงคลัง 5.88 ลานบาท สินคาคงคลังทัณฑบน 1.03 ลานบาท 

สวนสินคาสําเร็จรูป 2.24 ลานบาท เปนมูลคาของเรืออลูมิเนียม จํานวน 12 ลํา 
 

4.4 รายไดคางรับ    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 เงนิคางรับในประเทศ - ภาครัฐ 15.66 92.41 

 เงนิคางรับในประเทศ - ภาคเอกชน 5.76 2.77 

           รวม 21.42 95.18 
 

4.5  คาใชจายจายลวงหนา    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 0.12 0.10 

 คาเชาจายลวงหนา (โครงการ OPV2) 40.37 62.99 

 คาเชาท่ีดินราชพัสดุ 1.07 0.21 

 คาธรรมเนียมคาเชาที่ดินราชพัสดุ 1.33 3.12 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.62 1.95 

           รวม 43.51 68.37 
 

 

4.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 เงนิทดรองจาย 3.32 1.24 

 เช็ครบัลวงหนา-  0.46 0.00 

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 2.55 0.22 

 ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 2.36 1.55 

 คาใชจายกอนการดําเนินงานรอตดับัญช ี 1.63 3.25 

 คาใชจายดําเนินงานรอตัดจาย 104.00 52.10 

           รวม 114.32 58.36 
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4.7  เงินลงทุนในกิจการรวมคา 

 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตกลงรวมคา กับบริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด บัส จํากัด และ บริษัท ซี เครสท มารีน จํากัด 

บริษัท บลูฮารท จํากัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ดําเนินกิจการในช่ือภาษาไทยวา “กิจการรวมคา ไฮสปคคราฟ” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวมกันสรางและพัฒนาเรือลําน้ําความเร็วสูง เพื่อผลิต จําหนาย และบริการหลังการขายในประเทศและ

ตางประเทศ โดยรวมลงทุนเปนเงินสดฝายละ 3,500,000 บาท ชําระงวดแรกฝายละ 500,000 บาท สวนท่ีเหลือจะชําระคาหุน

เปนงวด ๆ ตามมติท่ีประชุม 

 ตามรายงานการประชุมของกิจการรวมคาไฮสปด คราฟ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2554 ไดมีขอหารือเรื่องการถอนตัวของ

บริษัท บลูฮารท จํากัด ซึ่งทําใหมีผูเขารรวมทุนเหลือเพียงจํานวน 3 ราย ที่ประชุมมีมติเอกฉันทใหดําเนินกิจการตอไป ดังนั้น 

ผูเขารวมทุนทั้ง 3 ราย จึงตกลงชําระคาหุนเพิ่มเติมจากเดิมบริษัทละ 3,500,000 บาท เปนบริษัทละ 4,750,000 บาท 

  ในปงบประมาณ 2554 ไดชําระคาหุนงวดท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2554 จํานวน 0.50 ลานบาท งวดที่ 2 เมื่อวันท่ี   

8 สิงหาคม 2554 จํานวน 0.75 ลานบาท งวดที่ 3 และงวดท่ี 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 จํานวน 1.72 ลานบาท  

 ปงบประมาณ 2555 ไดตั้งคาหุนงวดที่ 5 จํานวน 0.80 ลานบาท และงวดที่ 6 จํานวน 0.98 ลานบาท เปนเจาหนี้การคา

ภายในประเทศ – ภาคเอกชน และในปงบประมาณ 2556 ไดชําระคาหุนงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 จํานวน 0.80 ลานบาท

รวมเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคาทั้งสิ้น จํานวน 4.75 ลานบาท 
 

4.8  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 

หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 ลูกหนี้ - เงนิกูสวัสดิการ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 5.45 7.02 

           รวม 5.45 7.02 

 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ  ประกอบดวย 

หนวย : ลานบาท 

 ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม ราคาสุทธิ 

 ยกมา เพิ่ม (ลด) ยกไป ยกมา เพิ่ม (ลด) ยกไป 2560 2559 

ที่ดิน 12.27 - -  12.27 - - - - 12.27 12.27 

อาคารและสิ่งกอสราง 59.90 - 0.17 59.73 48.91 1.18 0.17 50.76 8.97 10.15 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 73.72 14.93 2.92 85.73 52.85 5.09 2.75 55.19 30.54 20.87 

เคร่ืองใชสํานักงาน 14.06 1.86 0.72 15.20 10.30 1.35 0.89 10.76 4.44 3.76 

ยานพาหนะ 4.80 - 1.55 3.25 3.22 0.17 1.25 2.14 1.11 1.58 

สินทรัพยจากการบริจาค 0.63 - - 0.63  0.63 - - 0.63 - - 

รวม 165.38 16.79 5.36 176.81 116.75 7.79 5.06 119.48 57.33 48.63 

 

 ที่ดินมูลคาตามบัญชี 12.27 ลานบาท  (โฉนดเลขที่ 688)  เนื้อที่ 20 ไร 1 งาน 82 ตารางวา บริษัท อูกรุงเทพ จํากัดได

นําไปวางไวเปนประกันสัญญาการเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  สาขายานนาวา  ภายในวงเงิน 20 ลาน

บาทอัตราดอกเบ้ียรอยละ MOR+0.5% ตอป  ในปงบประมาณ 2560 ไมมีเงนิเบิกเกินบัญชี  

 คาเสื่อมราคาประจําป 2560 จํานวน 7.55 ลานบาท  บันทึกเปนคาใชจายการผลิต จํานวน 6.86 ลานบาท  และคาใชจายใน

การดําเนินงานและบริหาร จํานวน 0.69 ลานบาท 
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 4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน  
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 ระบบคอมพิวเตอร   

 ราคาทุนยกมา 0.86 0.93 

 เพ่ิมขึ้น 0.49 0.42 

  1.35 1.35 

 หัก  คาตัดจําหนายสะสม (0.31) (0.49) 

 สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 1.04 0.86 

 

 4.11 รายไดรบัลวงหนา    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 เงนิคาเชาชวงท่ีดินจากบริษัท โอคเวล็คอรปอรเรชั่นไทยแลนด จํากัด 1.34 3.12 

 คาซอมทําเรือกองทัพเรือและอื่น ๆ 100.38 185.80 

           รวม 101.72 188.92 

 

 

4.12 คาใชจายคางจาย    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 คาใชจายคางจาย 342.75 278.25 

 ตนทุนงานคางจาย 9.06 11.59 

           รวม 351.81 289.84 

  

4.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 เจาหนี้กรมสรรพากร 0.40 0.37 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 2.12 1.72 

 ภาษีขายไมถึงกําหนด 1.06 1.94 

           รวม 3.58 4.03 

  

 4.14 ภาระผูกพันและผลประโยชนพนักงาน 
 บริษัทฯ ไดใชหลักการบัญชีเก่ียวกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง หรือเกษียณอายุ เพ่ือจายใหแกพนักงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานจะจายใหกับพนักงาน
เมื่อเกษียนโดยคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Project Unit Credit 
Method) เพ่ือพิจารณามูลคาปจจุบันของภาระหนี้สินและตนทุนบริการปจจุบัน 
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 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ณ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนงวด 16.03 16.43 

 บวก ตนทุนการใหบริการปจจุบัน 0.96 0.83 

 ดอกเบี้ยจาย 0.45 0.54 

  17.44 17.80 

 หัก จายเงินชดเชยเลิกจางประจําป 3.09 1.77 

 มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันปลายงวด 14.35 16.03 

 

 4.15 รายไดจากการดําเนินงานอื่น    
หนวย : ลานบาท 

  2560 2559 

 รายไดคาเชาตึกแถว 5.09 5.17 

 รายไดคาเชาและอื่น ๆ 0.83 0.70 

 รายไดเบ็ดเตล็ด 0.90 0.17 

 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม - พนักงาน 0.21 0.21 

           รวม 7.03 6.25 

 

4.16  งบลงทุน    
หนวย : ลานบาท 

  อนมุัติประจําป จายจริง 

 เคร่ืองจักรเครื่องมือและอุปกรณ 15.01 1.72 

 เคร่ืองใชสํานักงาน 0.10 0.16 

 สินทรัพยไมมีตวัตน 2.00 0.62 

 สํารองราคา 1.71 0.00 

 สํารองกรณีจําเปนเรงดวน 2.00 1.37 

           รวม 20.82 3.87 
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4.17  ผลการดําเนินงาน   

                                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

  

2560 2559 

เพิ่ม (ลด) 

   จํานวนเงิน  รอยละ 

รายได   

 

    

    รายไดจากงานผลิตผล 74.92 107.85 (32.93) (30.53) 

    รายไดจากงานบริการ 31.31 50.67 (19.36) (38.21) 

    รายไดจากการขายและใหบรกิารตามสัญญา 801.66 432.97 368.69 85.15 

    รายไดคาเชาชวงที่ดินและอาคาร 2.61 3.69 (1.08) (29.27) 

    รายไดจากการดําเนินงานอื่น 7.03 6.26 0.77 12.30 

    รายไดอื่น (3.60) 3.43 (7.03) (204.96) 

    รวมรายได 913.93 604.87 309.06 51.10 

คาใชจาย         

    ตนทุนงานผลิตผล 126.37 119.71 6.66 5.56 

    ตนทุนในการดาํเนินงานอื่น 675.13 370.84 304.29 82.05 

    คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร 79.73 77.52 2.21 2.85 

    โบนัสกรรมการและพนกังาน 2.44 3.95 (1.51) (38.23) 

    รวมคาใชจาย 883.67 572.02 311.65 54.48 

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 30.26 32.85 (2.59) (7.88) 

ตนทุนทางการเงิน 0.83 0.30 0.53 176.67 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิตบิคุคล 29.43 32.55 (3.12) (9.59) 

หัก  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 5.32 2.97 2.35 79.12 

กําไรสุทธ ิ 24.11 29.58 (5.47) (18.49) 

  

 ผลการดําเนินงานป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559  มีรายไดจากงานผลิตผลลดลง 32.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

30.53 รายไดจากงานบริการลดลง 19.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.21 รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญาเพ่ิมขึ้น 

368.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.15 รายไดคาเชาชวงที่ดินและอาคารลดลง 1.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.27 รายได

จากการดําเนินงานอื่นเพ่ิมข้ึน 0.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.30 รายไดอ่ืนลดลง 7.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 204.96 

รวมรยไดเพ่ิมขึ้น 309.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.10 ในขณะที่ตนทุนงานผลผลิตเพ่ิมขึ้น 6.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

5.56 ตนทุนในการดําเนินงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น 304.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.05 คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารเพ่ิมขึ้น 

2.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.85 โบนัสกรรมการและพนักงานลดลง 1.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.23 ตนทุนทางการเงิน

เพ่ิมขึ้น 0.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 176.67 ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น 2.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.12 เปนผลใหการ

ดําเนินงานป 2560 มีผลกําไรสุทธิ 24.11 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 มีผลกําไรสุทธิลดลง 5.47 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 18.49 เน่ืองจากบริษัทมีการรับงานตามสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุกับกองทัพเรือของโครงการจัดหาเรือตรวจการณ

ไหลฝง สัญญาเลขที่ SEA-5861-04 ลงวนัที่ 17 กันยายน 2558 ทําใหตนทุนงานผลิตและตนทุนในการดําเนินงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น   
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5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด  ไดจัดตั้ง “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพฯ มีมูลคาสินทรัพยสุทธิจํานวน 61.75 ลานบาท มีสมาชิก จํานวน 71 ราย ในงวดนี้ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จาย

สมทบสําหรับพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทัง้สิ้นเปนเงิน 2.43 ลานบาท 

 

______________________________ 

 

 

 


