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สารคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ป ง บประมาณ ๒๕๖๐ บริ ษั ท อู ก รุ ง เทพ จํ า กั ด
ดําเนินงานภายใตแผนวิสาหกิจ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ปรับปรุง
ครั้งที่ ๑ ครอบคลุมแผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจ
หลัก ดังนี้
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
โครงการเรือ ใบสามเสา ผูวา จ า ง บริ ษั ท เอเชี ย ที ค เอ็น เตอร เ ทนเมนท จํ า กั ด วา จ า ง
ออกแบบและตอสรางเรือใบ ๓ เสา ขนาดความยาวไมนอยกวา ๕๘.๕๐ เมตร จํานวน ๑ ลํา วงเงิน
๕๐.๑๖๙ ลานบาท เริ่ม งาน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุ ดสั ญญา ๑ มีน าคม ๒๕๖๐ เป นโครงการ
พัฒนาองคความรูดานการตอเรือของ บอท.
ดานลูกคา มีนโยบายในการขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมทั้งในประเทศและตางประเทศ
โดยรักษากลุมลูกคาเดิมและเพิ่มกลุมลูกคาใหม ดวยการรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อขยายกลุมธุรกิจ
การตลาดและกลุมลูกคา และเรงหารายไดเชิงธุรกิจในพื้นที่สถานที่ประกอบการที่ยานนาวา โดย
วัดผลจากความสําเร็จของการรวมมือดานการตลาดกับภาคเอกชน การรักษาระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ/ความภักดีของลูกคาต อ บอท. และกําไรจากการดําเนินงาน การดําเนินงานใน
ป ง บประมาณ ๒๕๖๐ บอท. มี ผ ลกํ า ไรจากโครงการเรื อ ตรวจการณ ไ กลฝ ง ลํ า ที่ ๒ (OPV2)
แตมีอุปสรรคสําคัญจากสถานที่ประกอบการยานนาวาไมเอื้อตอการตอบสนองความตองการในการ
สรางและซอมเรือของลูกคา

รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 2

ดานกระบวนการภายใน ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2000) โดยการ
วางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ
ไดรับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได โดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อให
มั่นใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ดานการเรีย นรูและพั ฒนา ดําเนินงานตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) และประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานโดย บริษัท ทริส คอเปอรเรชั่น จํากัด อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
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 เพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานตามยุท ธศาสตร แ ละเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ว า การ
ดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จะประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด โดยมีแผนงาน
สําคัญที่ตองดําเนินการไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนและสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความ
ยั่งยืนระยะยาว ไดแก โครงการสรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ และโครงการพัฒนาพื้นที่
ยานนาวาเชิงพาณิชย
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วิสัยทัศน
“เปนหนึ่งในอูเรือชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน
และเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
สําหรับกระทรวงกลาโหม”
“To be one of the leading dockyard in ASEAN
and reliable defense industrial partner
of Ministry of Defence.”

พันธกิจ

“ประกอบกิจการและใหบริการอูเรือ สรางและซอมเรือซอมบํารุงเครื่องจักรกล
ใหบริการซอมสรางและประกอบโครงสรางเหล็กขนาดใหญตาง ๆ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีทุกประเภทของหนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใหเทาเทียมมาตรฐานสากล
และใหบริการในการจัดหายุทธภัณฑ เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย”
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วัตถุประสงค
ดําเนินกิจการอูเรือ สรางซอมเรือ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ผ ล
ประกอบการที่ดี เพื่อมุงความ
เปนผูนําในอุต สาหกรรมตอ เรือ
และซอมเรือภายในประเทศ

สนับสนุนกิจการอูเรือ สรางซอม
เรื อ รวมถึ ง งานวิ จั ย พั ฒ นาของ
กองทัพไทยและสวนราชการอื่นๆ

สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทย
และเปนเครื่องมือของรัฐ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือไทย
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ขอมูลบริษัท
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 ทําใหพื้นที่บริเวณอูและพื้นที่ใกลเคียงถูกระเบิดทําลาย
เสียหายและกองทหารญี่ปุนไดเขายึดและควบคุมกิจการจนกระทั่งสงครามยุติลง ทางกองทัพเรือไทยเห็นวา
นาจะใชประโยชนจากอูแหงนี้ได จึงไดเขาซื้อหุนจากชาวอังกฤษจํานวนหนึ่ง พรอมกับเขารวมดําเนินกิจการ
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
พ.ศ.2486 อูเรือบางกอกดอก จดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
เป น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กั ด ชื่ อ
บริ ษั ท บางกอกด อ ก จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2486 ทะเบียนเลขที่ 812 มี
ทุนจดทะเบียนเดิม 10,671,100 บาท
พ.ศ. 2488 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบ
ลงรั ฐ บาลได ส ง มอบอู เ รื อ คื น ให บริ ษั ท
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 เปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทนโยบายพิเศษ
ของรัฐ ประเภทยุ ท ธ ป จ จั ย ประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมอู เ รื อ อยูใ นความควบคุม ของกองทั พ เรื อ สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม
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พ.ศ.2532 กระทรวงการคลั ง อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท
อูกรุงเทพ จํากัด สามารถเพิ่มทุนบริษัทได โดยให
รวมทุนจดทะเบียนเดิม 10,670,100 บาท กับเงิน
โอนจากกําไรสะสมที่มีอยู 89,328,900 บาท ทํา
ให มี ทุ น จดทะเบี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เป น 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 และยายสถานที่ประกอบกิจการไปยัง
สํานักงานสาขาสัตหีบ ตั้งอยูเลขที่ 2369 หมู 2 ภายในอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เปนพื้นที่เชาราชพัสดุ กรมธนารักษ ในความดูแลของกองทัพเรือ

พ.ศ.2558 – ปจจุบัน บริษัทฯ ยายสวนงานบริหาร สวนงานการตลาด และสวนงานปฏิบัติการ
(บางสวน) จากสํานักงานสาขาสัตหีบ ไปดําเนินงานที่สํานักงานใหญยานนาวา เพื่อความสะดวกในการดําเนิน
ธุรกิจ และจัดตั้งสํานักงานสาขาสัตหีบ เปน “สํานักงานธุรกิจสัตหีบ” โดยมีสมรรถนะในการดําเนินงาน ดังนี้
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

หมายเหตุ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบเมือ มกราคม

แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกแผนงาน
และประมาณการ

แผนกแผนงาน
และงบประมาณ

แผนก
ทรัพยากรบุคคล

แผนก
บริหารงานพัสดุ

แผนก
การตลาด

กองธุรกิจและการตลาด

แผนกบัญชี
และการเงิน

กองแผนงานการเงิน
และงบประมาณ

รองผู้จัดการ (การตลาด)

กรรมการผู้จัดการ

แผนก
ธุรการ

กองบริหารทรัพยากร

รองผู้จัดการ (บริหาร)

แผนกความปลอดภัย

หน่ วยงานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการบริษทั

หน่ วยงาน
กํากับการซ่ อมสร้ าง

หน่ วยงาน
การอู่
แผนก
การอู่

หน่ วยงาน
ปฏิบัติการซ่ อมสร้ าง
แผนก
การโรงงาน

กองปฏิบัตกิ าร

รองผู้จัดการ (เทคนิค)

หน่ วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

่ นงานของบริษ ัท อูก
แผนผ ังโครงสร้างและการแบ่งสว
่ รุงเทพ จําก ัด

แผนก
ออกแบบ
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คณะกรรมการบริษัท อูก รุงเทพ จํากัด

ชื่อ – ยศ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ
การศึกษา
ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
ประกาศนียบัตร 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.
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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 โรงเรียนนายเรือ รุนที่ 76
ปริญญาโท Operations Research Naval (สหรัฐอเมริกา)
ประกาศนียบัตร ผูบ ังคับการและยุทธวิธีเรือผิวน้ํา กฝร.
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
- กรรมการ ฯ

ชื่อ – ยศ พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก
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 บริหารธุรกิจมหาลัยบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
ตําแหนงงานอื่นในปจจุบัน
-รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
-กรรมการ ฯ
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ชื่อ – ยศ นายณัฐชาติ จารุจินดา
การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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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นโยบายของคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ
1. ทั่วไป พัฒนา บอท. ใหเปนอูสรางและซอมเรือของกองทัพเรือ และสามารถสรางและซอมเรือทั่วไป
ตลอดจนโครงสรางเหล็กทางทะเล โดยมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับแนวหนาในอุตสาหกรรมสรางและ
ซอมเรือของไทยและภูมิภาค
2. การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถหลักในการจัดทําแบบ จัดสงพัสดุ ตอสรางเรือ และซอม
เรือและกิจ การอัน เกี่ย วเนื่องกับ สิ่ง ปลูกสรา งในทะเล ในด านการบริห ารงาน และการปฏิบัติก าร ให เขา สู
มาตรฐานสากลอยางมืออาชีพ เพื่อใหกิจการมีฐานะการเงิน และสภาพคลองที่มั่นคงยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา
ธุรกิจรองที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักและธุรกิจพาณิชยนาวี ตลอดจนการรวมมือกับกระทรวงกลาโหมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมปองกันประเทศอีกดวย
3. การบริหารงาน มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการปฏิรูปการบริหารและการ
ปฏิ บั ติก ารให มีค วามคลอ งตัว (โดยไมยึ ดรู ปแบบเก าๆ) จะแสวงหาความรว มมือ กับ ภาคเอกชนทั้ง ในและ
ตางประเทศในการวิจัยและพัฒนา และ/หรือ รวมกิจการงาน (Joint Venture) เพื่อใหเปนองคกรที่ทันสมัย มี
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหมีก ารจัดจางมืออาชีพมาดําเนินการใน
โครงการตางๆ ของบริษัทฯ มีระบบคาตอบแทนตามผลงานอยางเปนระบบภายใตการติดตามประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด (KPI) อยางมีระเบียบแบบแผน
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อมีการปรับโครงสรางองคกรใหมีความทันสมัยตามความเหมาะสมให
สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ใหตรงกับงาน โดยมุงเนนการทํางาน
เปนทีม มีระบบพัฒนาบุคคลอยางตอเนื่อง กําหนดคาตอบแทนทั่วไปใหสามารถรับบุคลากรที่ดีเขาสูองคกรได
และใหมีระบบตอบแทนพิเศษสําหรับผลการทํางานที่ดีเดน และเกิดประโยชนตอธุรกิจดวย เพื่อเปนการรักษา
บุคลากรที่ดีไว และใหจัดทําระบบการปลดถายพนักงานที่มีความคลองตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดวย
5. การดําเนินการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ โดยการเรงรัดการพัฒนาที่ดินยานนาวา
เพื่อนําทุนไปลงทุนพัฒนาอูสรางซอมเรืออยางยั่งยืน รวมกับภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในพื้นที่สัตหีบ
อจปร.อร. และพื้นที่อื่นๆ ตามแนวทางการพัฒนาทาเรือและอูเรือ ตาม (ราง) พ.ร.บ.สงเสริมพาณิชยนาวีของ
ประเทศไทย
6. การดําเนินการทั้งปวงดังกลาวขางตน ใหดําเนินการดวยจริยธรรมองคกรตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได และยึดถือประโยชนของประเทศชาติเปนสําคัญ
ที่มา : มติคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
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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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คณะผูบริหารบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

นางสาวฐิตาภรณ ขลังธรรมเนียม
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

เรือเอก สถิร เปลี่ยนประสิทธิ์
ผูอํานวยการกองธุรกิจและการตลาด

เรือตรี ประคอง หึกขุนทด
ผูอํานวยการกองปฏิบัติการ

นายเทพยุทธ เตชะศรินทร
หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพ

นางสาวศรินยนภา เหมือนแยม
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหดานตาง ๆ ของ บริษัทฯ
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (Audit Committee)
เพื่อใหการตรวจสอบของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับระเบีย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ และหนว ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555
บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (Audit Committee)
1.1 พลเรือโท มิ่ง

อิ่มวิทยา

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 ขอบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
2.5 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยตรวจสอบภายใน
2.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
2.7 เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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2.8 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทฯ
2.9 รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวน
รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมทั้งสงรายงาน
ดังกลาวใหระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชีการเงินของ
บริษัทฯ
2.10 ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางนอยปบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
2.11 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของบริษัทฯ
2.12 ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
เพื่อใหการดําเนินงานในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงดูแลรักษาทรัพยสิน ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองคกร การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จึงมี
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน
1.1 พลเรือโท เจริญศักดิ์

มารัตนะ

ประธานอนุกรรมการฯ

1.2 พลเรือโท พรอมสรรพ

วุฑฒกนก

อนุกรรมการฯ

1.3 พลเรือตรี วิทยา

ละออจันทร

อนุกรรมการฯ

1.4 นายเทพยุทธ

เตชะศรินทร

หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพ
และเลขานุการฯ

1.5 นางสาวปยนันท

สันติวีรยุทธ

พนักงานบัญชีและการเงิน 2

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ
2.1 พิจารณาและทบทวนคูมือการควบคุมภายใน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ใหความเห็นชอบ
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2.2 ติดตาม กํากับดูแล และใหขอเสนอแนะในผลการดําเนินงาน เพื่อใหการควบคุมภายใน
เปนไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2.2.1 ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
2.2.2 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินประจําป รวมทั้งคําอธิบายในรายงาน
ประจําปเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานขอตรวจพบของผูสอบ
บัญชี รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใหผูบริหารปรับปรุงแกไข
2.2.3 ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินระหวางกาลและกระบวนการในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน
2.2.4 ความครบถวน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ และประเด็นทางดานกฎหมายที่อาจมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2.2.5 ความครบถวน เพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลที่ดี (CG) และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
1.1 พลเรือโท พัชระ
พุมพิเชฎฐ
1.2 พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก
1.3 พลเรือตรี ชุมศักดิ์
นาควิจิตร
1.4 รักษาการกรรมการผูจัดการ
1.5 นาวาตรี ชัยรัช
อามะเทศา
1.6 นางสาววิรังรอง
ศิริสาคร
2. อํานาจหนาทีข่ องคณะอนุกรรมการฯ

ประธานอนุกรรมการฯ
อนุกรรมการฯ
อนุกรรมการฯ
อนุกรรมการฯ
รองผูจัดการ (บริหาร) และเลขานุการฯ
หัวหนาแผนกธุรการ

2.1 พิจารณาทบทวน และเสนอแนะในทิศทางการดําเนินงาน นโยบาย แผนงาน กลยุทธ
และเปาหมายของธุรกิจ และโครงการสําคัญ หรือโครงการที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ
2.2 พิจารณาเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน และตัวชี้วัดการดําเนินงานในระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย และทิศทางของคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบกอนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในแตละปงบประมาณ
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2.3 ติดตามและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ
2.4 กํากับดูแล และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาที่และความ
รับผิดชอบตามกรอบหลักเกณฑของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหการทําหนาที่กํากับดูแลของกรรมการ
และบริหารจัดการงานฝายบริหารเปนไปดวยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความตอเนื่องอยางเหมาะสม เปนไปตาม
ความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
2.5 เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2.6 กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนสิ้นปบัญชี

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใหการพัฒนาการดานการบริหารบุคคล 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
1.4 นางสาวฐิตาภรณ

อนุกรรมการฯ

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 โครงสรางอัตราเงินเดือนของพนักงาน ตั้งแต
ระดับรองผูจัดการฯ ลงมา ใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารและโครงสรางองคกร รวมทั้งการกําหนดอัตรา
คาจางและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง
2.6 กํากับ ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล แลวรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุก
6 เดือน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ย ง และสามารถนําผลการบริห ารความเสี่ยงไปสรา งมูลคา เพิ่ม ให องคกรไดดียิ่งขึ้น บริษั ทฯ
จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.1 พลเรือโท พรอมสรรพ

วุฑฒกนก

ประธานอนุกรรมการฯ

1.2 พลเรือตรี วิทยา

ละออจันทร

อนุกรรมการฯ

1.3 รักษาการแทนกรรมการผูจัดการ

อนุกรรมการฯ

1.4 นายรัชชสิทธิ์

หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ

เสวกเสนีย

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ
2.1 พิจารณา / กําหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อปองกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2.2 ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และใหขอเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่
ดําเนินการโดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก
6 เดือน
2.3 สงเสริมและสนับสนุนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
เพื่อใหการดํา เนินงานในระบบการจัด การสารสนเทศ เปนไปดว ยความเรียบรอยและตามความ
ตองการของบริษัทฯ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของครบถวน และเต็มตามศักยภาพบรรลุ
แผนแมบท และวัตถุประสงคที่กําหนดไว บริษัทฯ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ บริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด ดังนี้
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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

หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

พูลพลบ

และเลขานุการฯ
1.6 นายบัญจภัทร

ทองทวม

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2. อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ
2.1 พิจารณากําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ใหเปนไปตามแผนแมบท ICT ของ
บริษัทฯ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารของบริษัทฯ ใหเปนระบบที่เปนมาตรฐาน รองรับงาน
บริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
2.2 ติดตามกํากับดูแลการบริหารงานดาน ICT ใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และทิศทาง
ในการพัฒนา ICT ที่กําหนดไว เพื่อใหบ รรลุเปาหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.3 แตงตั้งคณะทํางาน หรือเชิญบุคคล หรือสวนงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
เพื่อชวยการดําเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย บริษัทฯ จึง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ดังนี้
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 นางอมลรุจี

ชุมสวัสดิ์

พนักงานทรัพยากร 1
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2 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ
ใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจและหนาที่ วัดผลการปฏิบัติงานและเกณฑวัดผลการปฏิบัตงิ าน
ของกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาจาง

คณะอนุกรรมการบริหาร บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
เพื่ อให เกิ ดประสิท ธิ ภ าพสูง สุ ดในการบริ ห ารจั ด การบริ ษัท ฯ ใหเ ป นไปตามทิ ศ ทาง 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 ในการตัดสินใจในประเด็นที่
สํ าคัญ ตอกลยุทธขององคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ใหเ ปนไปในแนวทางเดียวกัน กอน
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2.2 พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเวน งานที่อยู
ภายใตหนาที่ความรับ ผิดชอบ และ/หรือ เป นอํา นาจของคณะกรรมการชุดยอ ยอื่นของบริษัทฯ ที่จ ะเป น ผู
พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การสรรหาบุ ค คลผู มี ค วามรู ความสามารถและเหมาะสม เข า บริ ห ารงานเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบายและเปาหมาย บริษัทฯ จึงแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
1.1 พลเรือโท สุทธินันท

สกุลภุชพงษ

ประธานอนุกรรมการฯ

1.2 พลเรือตรี วิทยา

ละออจันทร

อนุกรรมการฯ
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1.3 พลเรือตรี ชุมศักดิ์

นาควิจิตร

อนุกรรมการฯ

1.4 นาวาเอก พิชเยนทร

ตันประเสริฐ

อนุกรรมการฯ

1.5 นางสาวฐิตาภรณ

ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร
และเลขานุการฯ

1.6 นางอมลรุจี

ชุมสวัสดิ์

พนักงานทรัพยากร 1

2 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ
2.1 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณเหมาะสมที่จะบริหารงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไป
ตามทิศทาง นโยบาย และเปาหมายของบริษัทฯ
2.2 กําหนดคาตอบแทนใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงานโดย
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน โดยพิจารณาจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผูบริห าร เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2.3 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุ สําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง เปนไปดวยความ
เรียบรอยตรงตามสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุ ระหวางกองทัพเรือ กับ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด บริษัทฯ จึง
แตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง ดังนี้
1. คณะทํางานกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝง
1.1 พลเรือโท มิ่ง

อิ่มวิทยา

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
การทดสอบทดลองอุป กรณ การฝก อบรม การสนับ สนุนการสง กําลังบํา รุง รวม เอกสารคูมือ การถา ยทอด
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เทคโนโลยีการสรางเรือในสาขาตางๆ ตามแบบเรือ การประกันภัยและการขนสง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยทุกขั้นตอน จนสามารถสงมอบไดตรงตามที่กําหนดในสัญญา
2.2 รายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทราบตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
2.3 แตงตั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการจัดทําแบบและจัดหาพัสดุสําหรับ
สรางเรือตรวจการณไกลฝง ตามที่เห็นสมควร
2.4 แตงตั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุสําหรับสรางเรือตรวจการณไกลฝงตามที่
เห็นสมควร
2.5 คณะทํางานพนหนาที่ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับซึ่งกองทัพเรือแตงตั้งไดรับแบบและ
พัสดุ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ ตามขอ 2.1 ไวใชในราชการเรียบรอยแลว หรือจนกวาจะมีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลง

คณะทํางานติดตามผลประเมินการดําเนินงานของ บริษัทฯ ประจําปบัญชี 2560
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามระบบประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม ตามวัตถุประสงคของการบริหารจัดการ
องคก ร จึงแตงตั้ง คณะทํา งานติดตามผลการประเมินการดํา เนินงานบริษัทฯ ประจํา ป 2560 ตามรายชื่ อ
ดังตอไปนี้
1. การบริหารทรัพยากรบุคล
นางสาวฐิตาภรณ

ขลังธรรมเนียม ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากร

นางอมลรุจี

ชุมสวัสดิ์

พนักงานทรัพยากรบุคคล

2. บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
นางสาววิรังรอง

ศิริสาคร

หัวหนาแผนกธุรการ

3. หัวขอการตรวจสอบภายใน
นางสาวศรินยนภา เหมือนแยม

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

4. หัวขอการควบคุมภายใน
นายเทพยุทธ

เตชะศรินทร

หัวหนาหนวยงานประกันคุณภาพ

5. หัวขอการบริหารความเสี่ยง
นายรัชชสิทธิ์

เสวกเสนีย

หัวหนาแผนกแผนงานและงบประมาณ

6. หัวขอการบริหารจัดการสารสนเทศ
นายวรุจภ

พูลพลบ

หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน เพื่อปลูกฝงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสํานึกและพฤติกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหาร และพนักงาน อันเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เปนธรรมตอผูมีสว นไดเสียทุกฝาย สรางความเชื่อมั่น ทําให
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจแขงขันไดอยางโปรงใสและเปนธรรม สงเสริมผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนและใชเปนเครื่องมือ
ในการบรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย
โดยบริษัทฯ ไดออกระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของกรรมการผูจัดการ และพนักงาน พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2552 เพื่อใชเปนขอยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
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. จงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริ ย ไม แ สดงการต อ ต า นการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ยทรงเป น ประมุ ข หรือ สนั บ สนุ นใหนํา การปกครองในระบอบอื่ นที่ ไ ม มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย
2. เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
3. เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
4. ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่และตองมีจิตสํานึก
ที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดย
อยางนอยตองวางตนดังนี้
4.1 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มความสามารถ
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4.2 ไมละทิ้ง หรือทอดทิ้ง งานในหนาที่ ไมป ฏิบัติง านในหนา ที่ลา ชา เกิน ระยะเวลาที่กํา หนดใน
กฎหมายหรือเกินสมควร
4.3 ละเว น การกระทํา ทั้ง ปวงที่ จ ะก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายตอ ตํา แหน งหนา ที่ข องตนหรื อ ของ
พนักงานอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอื่นโดยมิชอบ
4.4 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม
4.5 เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ งรี บ แก ไ ขให ถู ก ต อ งและแจ ง ให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยพลัน
4.6 ไม ขั ด ขวางการตรวจสอบของหน ว ยงานที่ มีห น า ที่ ต รวจสอบ ตอ งให ค วามร ว มมือ ในการ
ตรวจสอบ และใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ
ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามภาระหน า ที่ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก
ประเทศชาติ ประชาชน และองคกร
6. มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
7. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
8. รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงาน จะกระทําได
ตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากกรรมการผูจัดการเทานั้น
9. รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ
10. ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิค วรไดสํา หรับ ตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเป น
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นจากผูรองเรียน หรือ
บุ คคลที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ ประโยชนตา ง ๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติห นา ที่ข องตน เวนแตเปนการให โ ดย
ธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
11. ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีม นุษยสัมพันธอันดี ตองไม
ปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
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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 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานในทุกดานของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรลุเปาหมายที่วางไว
รวมถึงชวยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกองคกร โดยจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม การควบคุมภายในในระดับบริหาร เชน อํานาจการอนุมัติของผูบริหาร
การควบคุมภายในในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัท การดูแลทรัพยสิน และการควบคุมภายในใน
สวนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัทรวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ และตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไวโดยมีความเปนอิสระใน
การรายงานผลการตรวจสอบและมีการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กําหนด
มาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัย
และรายการผิด ปกติล ว งหนาและมีห น ว ยงานภายในที่รับ ผิ ดชอบในเรื่องการควบคุม ความเสี่ย งดานตา งๆ
นอกเหนือจากการตรวจสอบความเสี่ยงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยง
การบริ ห ารความเสี่ ย ง ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว โดยบริษัทฯ นํากรอบแนวคิดของ COSO ERM (Enterprise Risk
Management) มาใช เพื่อการบริหารเชิงบูรณาการและตอเนื่อง 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 ดังนี้
 กรณีเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ : กําหนดการรับเบี้ยประชุม ดังนี้
- รั บ เบี้ ย ประชุ ม รายครั้ ง ในอั ต ราเท า กั บ เบี้ ย ประชุ ม กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ เฉพาะ
กรรมการที่มาประชุม
- รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น รวมแลวไม
เกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน



ในการจายเบี้ยประชุมใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมสูงกวา
กรรมการในอัตรารอยละ 25 และ 12.5 ของเบี้ยประชุมดังกลาว

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 ครั้งขึ้นไป จายโบนัสลดลง 75%

ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร
1. บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
การประเมิ น บทบาทของคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ เป นไปเพื่ อ ส งเสริม ใหมี การกํา กับ ดูแลที่ ดี แ ละ
สนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ
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 บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ – ของคณะกรรมการ
 การพัฒนาตนเอง – ของคณะกรรมการ
2. การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ ใชหลักการตามมาตรฐานดานการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง ของ
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มาตรฐานดานการ
จัดการเกี่ยวกับความเสี่ยง ISO31000 และคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง แบงความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ตาม
ความเหมาะสมของธุรกิจ ดังนี้
 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
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทํ า ให ส ามารถหลี ก เลี่ ย งความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เช น ข อ
กําหนดการจัดระดับและวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา วิธีป ฏิบัติในการชําระหนี้
การกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน การทบทวนฐานะทางการเงินลูกคา การบริหาร
จัดการกรณีที่มีหนี้คางชําระเปนเวลานาน เปนตน
 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึง ปจ จัย ที่เกี่ย วของกับ กระบวนการ อุป กรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เปนตน
 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมคลองตัว
ในการดําเนินงานที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
3. การควบคุมภายและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในทั้งนี้ เพื่อควบคุมให
การดําเนินงานในทุก ดานของบริษัทฯเปนไปอยา งมีประสิทธิภ าพ ถูก ตองตามกฎระเบียบ ขอ บัง คับ ต างๆ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และบรรลุเปาที่วางเอาไว รวมถึงชวยลด
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ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร โดยจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุม การควบคุมภายในในระดับบริหาร เชน อํานาจการอนุมัติของผูบริหาร การควบคุม
ภายในในสว นที่เกี่ย วกับ การปฏิบัติง านภายในบริษัท การดูแลทรัพยสิน และการควบคุมภายในในสว นที่
เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ และตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไวโดยมีความเปนอิสระ
ในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีการบริห ารความเสี่ยงโดยกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ
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 บริษัทฯ มีรายละเอียดของการประเมินแตละหัวขอดังนี้
 การมีนโยบายและกลยุทธดา นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การมีระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง
• การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน
• การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การมีโครงสรางพืน้ ฐานสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ชองทางการสื่อสารและแรงงานสัมพันธ
• หลักปฏิบัติและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
• ระบบสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอม
• การเพิ่มศักยภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ
พลเรือโท สุทธินนั ท สกุลภุชพงษ
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา
พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ
พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก
พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร
นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
นายณัฐชาติ จารุจินดา
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คณะอนุกรรมการ
ควบคุมภายใน
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การเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
ลําดับ

รายนามกรรมการบริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ
พลเรือโท สุทธินนั ท สกุลภุชพงษ
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา
พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ
พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก
พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร
นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
นายณัฐชาติ จารุจินดา

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
ที่ดี (CG) และแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR)

หมายเหตุ- จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งที่จัดประชุม

1/1
1/1
1/1
1/1

คณะอนุกรรม คณะอนุกรรม
การบริหาร
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยง

3/3
1/1
3/3
3/3
3/3

4/4
3/3
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การเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน (ตอ)
คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการกําหนดเกณฑ
คณะกรรมการ
ลําดับ
รายนามกรรมการบริษัท
บริหารจัดการ
และประเมินผลการ
สรรหา กก.ผจก.
สารสนเทศ
ปฏิบัติงานฯของ กก.ผจก.
1
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ
2
พลเรือโท สุทธินันท สกุลภุชพงษ
3
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา
3/3
1/1
4
พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ
3/3
5
พลเรือโท พัชระ พุมพิเชฎฐ
3/3
1/1
6
พลเรือโท พรอมสรรพ วุฑฒกนก
1/1
3/3
7
พลเรือโท สุรพงษ อํานรรฆสรเดช
2/2
8
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
1/1
1/1
9
พลเรือตรี วิทยา ละออจันทร
2/3
10 นาวาเอก พิชเยนทร ตันประเสริฐ
11 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
12 นายณัฐชาติ จารุจินดา
1/3
การเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน (ตอ)
คณะทํางานกํากับดูแล
คณะทํางาน
คณะอนุกรรมการ
การจัดทําแบบและ
พิจารณาแนว
พิจารณา
ลําดับ
รายนามกรรมการบริษัท
จัดหาพัสดุสําหรับ
ทางการจัดซื้อจัด
ผลตอบแทน และ
สรางเรือตรวจการณ จางสําหรับเรือตรวจ
สัญญาจาง กก.ผจก.
ไกลฝง
การณไกลฝง
1
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ
2
พลเรือโท สุทธินันท สกุลภุชพงษ
5/5
0/1
3
พลเรือโท มิ่ง อิ่มวิทยา
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
หมายเหตุ- จํานวนครั้งเขาประชุม/จํานวนครั้งที่จัดประชุม
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ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอูเ รือ
เศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกขยายตัวดีตอเนื่อง ตามการขยายตัวของภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และการสงออก
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงจาก 2.0 ในไตรมาสที่ 4/2559
เปน 1.9 ในไตรมาสที่ 1/2560 ในขณะที่การสงออกปรับตัวเรงขึ้นจาก 2.0 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 7.4 ใน
ไตรมาสที่ 1/2560 GDP ของยูโรโซนปรับ ตัวลดลงจาก 1.8 ในไตรมาสที่ 4/2559 เปน 1.7 ในไตรมาสที่
4/2559 ในขณะที่การสงออกปรับตัวเรงขึ้นอยางมากจาก 0.6 ในไตรมาสที่ 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 ตั้งแตไตรมาสที่ 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 รายจายรัฐบาลเรงขึ้น 0.2 การสงออกเรงขึ้น 2.7
การลงทุนรวมเรงขึ้น 1.7 ภาคการเกษตรเรงขึ้น 7.7 สาขาอุตสาหกรรมเรงขึ้น 1.2 สาขากอสรางเรงขึ้น 2.8
สาขาขนสงเรงขึ้น 5.9 สาขาการคาเรงขึ้น 5.9 และสาขาการโรงแรมและภัตตาคารเรงขึ้น 5.3 ดังตาราง
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ตาราง : แสดงผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรก ป 2560
GDP Growth (%)

ที่มา : สศช., พฤษภาคม 2560

ปจจัยชี้ทางเศรษฐกิจ
การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวเรงขึ้นตามการขยายตัวของการใชจายบริโภคสินคาคงทน และ
รายจายภาคบริการ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดภาคเกษตร ดังตาราง
ตาราง : แสดงปจจัยชี้ทางเศรษฐกิจดานการใชจายภาคครัวเรือน
และดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

ที่มา : สศช., มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การลงทุนภาครัฐขยายตัวเรงขึ้น ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง สอดคลองกับอัตราการใช
กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อยูในระดับต่ําในชวงที่การสงออกยังอยูในระยะแรกของการฟนตัว แตความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น การใชจายเพื่อการบริโภคของรัฐบาลชะลอลง การสงออกขยายตัวเรงขึ้นทั้งการสงออก
สิ นค า และบริ การ การผลิต และสงออกสาขาเกษตรกรรมขยายตัว เรง ขึ้ น สาขาอุ ตสาหกรรมชะลอตั ว จาก
อุตสาหกรรมรถยนต สาขากอสรางขยายตัวตอเนื่องตามการขยายตัวของการกอสรางภาครัฐ สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร เรงขึ้นตามรายรับจากนักทองเที่ยวตางประเทศ สาขาการคาสงคาปลีก เรงขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้น
ของการใชจายภาคครัวเรือน การทองเที่ยว และการสงออก ละสาขาขนสงและคมนาคม ขยายตัวดีตอเนื่อง
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ภาวะแวดลอมของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเรือ
และซอมเรือ
สถานการณและแนวโนมภายนอก (Global Trend) อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ เป น
อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ เชื่ อ มโยงกั บ ธุ ร กิ จ การขนส ง ทางน้ํ า และกิ จ การพาณิ ช ยนาวี
อุตสาหกรรมเหล็ก อุปกรณเดินเรือ อุตสาหกรรมสีเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนตน อุตสาหกรรม
การตอเรือและซอมเรือที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพจะชวยลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ จากการ
สั่ งซื้อหรือนําเขา เรือหรือสงเรือออกไปซอมยังตา งประเทศ ทั้งยังชวยสนับสนุน และอํ านวยความสะดวกให
กิจกรรมการคาและการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ อุตสาหกรรมตอเรือ นอกจากจะเปนอุตสาหกรรมที่ตอง
ใช เ งิน ลงทุ น สูง และสร า งผลกํ า ไรยากแลว ยัง มี อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ย วข อ งอี ก จํ า นวนมาก รวมทั้ ง ต อ งอาศั ย
เทคโนโลยีและองคความรูดานวิศวกรรมชั้นสูงจากหลายสาขา จึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองใหการสงเสริมอยาง
จริงจัง ตอเนื่อง และครบวงจร

ภาพรวมยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีความสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับที่ 12 เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตรจํานวน 5 ดาน ไดแก (1) กําหนดบทบาท
รัฐ วิสาหกิจ ใหชัดเจนเพื่อ เปนพลังขับ เคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (2)

บริห ารแผนการลงทุน ใหสอดคล องกั บ

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 กําหนดทิศทางในสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 (การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษา
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
การมุงสูการผลิตใชในราชการและเพื่อการพานิชย สวนเปาหมายในระยะที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) ระยะที่ 3
(พ.ศ.2570-2574) และระยะที่ 4 (พ.ศ.2575-2579) คือ การผลิตใชในราชการและเพื่อการพาณิชยโดยสมบูรณ
และดํารงความตอเนื่องในการพัฒนา
หลักการและเหตุผล
- ยุทธศาสตรปองกันประเทศ กลาโหมฯ มีสถานะเปน “ราง” ยุทธศาสตรฯ ที่ รมว.กห. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อใหหนวยงานในสังกัดใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดาน
ความมั่นคง แตยังไมประกาศใชเนื่องจากการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยังอยูในขั้นตอนการจัดทําและ
ยกรางกฎหมายพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ
- การดํา เนิน ธุร กิจ อุ ตสาหกรรมต อเรื อและซ อมเรื อของบริษั ท อู กรุ งเทพ จํา กัด เป น การ
ดําเนินการตามกรอบงานดานการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ การมาตรฐานทางทหาร และกิจการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศตามรางยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหมฯ
ที่มา : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

2) ยุทธศาสตรกองทัพเรือ พ.ศ.2558 - 2567
ยุท ธศาสตรก องทั พเรื อ ฯ กํ า หนดทิศ ทางในสว นที่เ กี่ ย วขอ งกั บ การดํ าเนิน การของบริษั ท
อูกรุงเทพ จํากัด ในแนวทางการพัฒนากองทัพเรือในระยะเวลายุทธศาสตร 10 ป ดังนี้
2.1) ดานการสงกําลังบํารุง กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการ
จัดหายุทโธปกรณที่สามารถผลิตไดในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและการพึ่งพา
ตัวเองในระยะยาว
2.2) ดานการวิจัยและพัฒนา กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนายุทโธปกรณ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถและดํารงสภาพความพรอมรบของกองทัพเรือในทิศทางที่มุง
สู การพึ่งพาตนเอง โดยสงเสริมศักยภาพในการตอเรือ และพัฒ นาการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณใหผลงาน
สามารถนําไปใชงานตอบสนองความตองการของหนวยผูใชไดอยางแทจริง และการสรางเครือขายความรวมมือ
การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ใชประโยชน
อุ ปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนารวมกันรองรับ การพัฒนายุทโธปกรณที่ทันสมัยใน
อนาคต
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2.3) ดานการบริหารจัดการ กําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยใหความสําคัญกับการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน โดยการยกเลิกงานที่ลาสมัย ลดความซ้ําซอน หรือเปนกระบวนการที่ไมมีคุณคา พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรใหสามารถสนับสนุนการวางแผน การตกลงใจ การควบคุม และการ
ประเมินผลไดทุกภาคสวนภายในกองทัพ และพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบองครวมตามแนวทางการ
พั ฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการความรูภาครัฐ เพื่อมุง สูการเปนองคกรแห งความเปนเลิศ หรือ องคก รขี ด
สมรรถนะสูง รวมทั้งเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาล
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 และการรักษาความมั่นคงทางทะเล ดานการตอเรือและการซอมบํารุง
ยุทโธปกรณของกองทัพเรือ รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมตอเรือและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ใหมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
- การกําหนดนโยบายที่กองทัพเรือมีตอรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแล (บริษัท อูกรุงเทพ จํ ากัด)
จะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงานที่กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ
ส งผลใหเกิดความสอดคลองกับ ทิศทางของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ในยุทธศาสตรการเสริมสรางขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
ที่มา : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560

ยุทธศาสตรความสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรหลัก
ยุท ธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน

เพื่อรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลังและพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
ที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
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เปาหมาย :
(1) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มี
ปญหาฐานะทางการเงิน
(2) พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหไดตามมาตรฐานสากล
เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเปนธรรม
(3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ในดานการลงทุนและ
การบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของรัฐ
(4) การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
(5) เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ตัวชี้วัด :
(1) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป
(2) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงานไมต่ํากวารอยละ 2.5 ตอป
ยุทธศาสตรรอง
ยุท ธศาสตรที่ 2 สรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
เปาหมาย :
(1) กระจายการใหบริการภาครัฐที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให
ประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให ดีขึ้น
(2) ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่แตกตางกัน และแกไขปญหาความยากจน
(3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
และไดมาตรฐานสากล รวมทั้ง เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 รวมทั้งการวางระบบการบริหารเชิงกลยุทธทโี่ ปรงใส
(3) พั ฒ นากลไกการกํ า กั บ ดู แ ลรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให เ ข ม แข็ ง สอดคล อ งกั บ สภาพ
อุตสาหกรรมที่รัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการอยู รวมทั้งแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานระหวางการทําหนาที่
เปน หนว ยงานกํา กับ นโยบาย การกํา กับ และควบคุม คุณภาพมาตรฐาน และการทําหนา ที่ผูใหบ ริการของ
รัฐวิสาหกิจดานโครงสรางพื้นฐานหลักอยางโปรงใสและเปนธรรม
ตัวชี้วัด :
(1) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําปลดลง
(2) ระดั บ คะแนนของดัช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริต สู ง กว า ร อ ยละ 50 เมื่อ สิ้น สุ ด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลด
ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
เปาหมาย :
(1) เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) เรงสง เสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชน ในเชิ ง
พาณิชยและเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด
ตัวชี้วัด :
(1) สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นาเพิ่มสูรอ ยละ 1.5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(2) สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเปน 55 : 25 : 20
(3) ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย
ใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานทั้งหมด
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement)
“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบ ทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล”
เนื่องจากสภาพแวดลอมของสังคมโลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณในหลายๆ
ด า น ทั้ ง สภาพเศรษฐกิ จ และสภาพสั ง คม ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนที่
เปลี่ยนแปลงไป ทามกลางสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดเขา
มามีสวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการซึ่งรวมถึงกระบวนการดานการผลิตสินคาและบริการ
ดังนั้น จึงมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจ ในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรมพิจ ารณาถึงการทบทวนบทบาทและ
ภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และบริบ ทของ
ประเทศในปจจุบัน โดยเหตุผลและความจําเปนในการคงบทบาทเดิมหรือปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
จะตองคํานึงถึงการตอบสนองตอยุทธศาสตรโดยรวมของประเทศ ซึ่งควรมีการดําเนินการหารือและวิเคราะห
บทบาทและภารกิจรวมกับหนวยงานตา งๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเจา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนตน รวมถึงการเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยนําระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาปรับใช เพื่อสนับสนุนการใหบริการตางๆ มีการ
บริหารจัดการการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งบริหารจัดการตนทุนเพื่อสรางรายไดและเพิ่มกําไรจากการ
ดําเนินงาน และพัฒนาดานการลงทุนดวยการจัดลําดับความสําคัญ การวิเคราะหโครงการลงทุน พรอมทั้งจัดหา
แหลงเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถแขงขันไดในกลุมอุตสาหกรรมของตนเอง ทั้งนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มี
การผูกขาดโดยนโยบายของภาครัฐก็จะตองพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เชนเดียวกัน เพื่อใหสามารถ
เทียบเคียงกับคูเทียบทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจจะตองปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
องคกรใหมีความทันสมัย โดยอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (กระทรวงการคลัง, มิถุนายน 2560)
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ภาพรวมการจัดทําแผนวิสาหกิจรองรับยุทธศาสตร
และแนวนโยบายกระทรวงเจาสังกัด ของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ยุทธศาสตรสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตรประเทศ
ยุทธศาสตรหลัก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรรอง

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 8
สรางความเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
วิทยาศาสตร
ลดความเหลื่อมล้ํา
บริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ที่มา : กระทรวงการคลัง

แนวนโยบายภาพรวมสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Umbrella Statement)
พิจารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรของ
ประเทศ เพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่มา : กระทรวงการคลัง

บทบาท/เปาหมาย
การดําเนินงาน
-ทบทวนบทบาทที่
เหมาะสมกับบริบทใน
ปจจุบันเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรชาติ
(ยุทธศาสตรที่ 3)
-แยกบทบาทหนาที่ที่
ชัดเจนในการเปน
Regulator และ
Operator
(ยุทธศาสตรที่ 6)

การลงทุน
-จัดลําดับความสําคัญ
และความคุมคาของ
โครงการ ใหสอด คลอง
กับบทบาทหนาที่ และ
ทิศทางตามยุทธศาสตร
(ยุทธศาสตรที่ 3)
-มีแหลงเงินที่เหมาะสม
ในการลงทุน
(ยุทธศาสตรที่ 3)

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
-รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอยาง -ดําเนินการ
ตอเนื่องใหจัดทําแผนฟนฟู ตามแนวทาง
ฐานะองคกรเพื่อสรางความ พื้นฐาน
แข็งแกรงทางการเงินให
สําหรับทุก
เพียงพอที่จะดําเนินงานตาม รัฐวิสาหกิจที่
ภารกิจและการลงทุน
กําหนดใน
(ยุทธศาสตรที่ 3)
ยุทธศาสตร
-สรางรายไดเพิ่มจาก
ภาพรวม
สินทรัพยหรือธุรกิจตอยอด
(ยุทธศาสตรที่ 3)
ฐานะการเงินที่มั่นคง

ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี

-ดําเนินการตาม
แนวทางพื้นฐาน
สําหรับทุก
รัฐวิสาหกิจที่
กําหนดใน
ยุทธศาสตร
ภาพรวม

ที่มา : กระทรวงการคลัง

นโยบายกองทัพเรือมีตอบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
การดําเนินธุรกิจของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนเครื่องมือสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิ บัติภ ารกิจ การป องกัน ประเทศ และการรั กษาความมั่นคงทางทะเล ดานการตอเรือ และการซอมบํา รุ ง
ยุทโธปกรณของกองทัพเรือ รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมตอเรือและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ใหมุงสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ทีม่ า : กองทัพเรือ, ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 ก.ค.2560
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ยุทธศาสตร บอท. ปงบประมาณ 2560 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจา
สังกัดและสภาวะแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ
ยุทธศาสตรที่ 3 : เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ 4 : สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology)
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม

ปจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีความเสี่ยงในดานศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในดานกลยุทธและทิศทางการแขงขัน การพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงอัตรากําลังและขีด
ความสามารถของบุคลากร และความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหารสุงสุดที่วางลงตั้งแต
เดือนกรกฎาคม 2560 โดยในปงบประมาณ 2561 บอท. ตองเรงรัดการสรรหากรรมการผูจัดการ การสรรหา
บุคลากรในระดับบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดําเนินการตามยุทธศาสตรในแผน
วิสาหกิจใหสําเร็จผลอยางเปนรูปธรรม

2. ความเสี่ยงดานการขาดแคลนบุคลากร
ในปง บประมาณ 2560-2561 บริ ษัท ขาดแคลนบุ คลากรระดับ สูง จํา นวน 4 ตํ า แหนง (ทั้ง หมด 7
ตําแหนง) ประกอบดว ยระดับ รองผูจัดการ จํานวน 2 ตําแหนง ระดับผูอํานวยการกอง จํานวน 2 ตําแหนง
คิดเปนรอยละ 57 ของจํานวนผูบ ริห ารระดับสูง มีบุคลากรสายปฏิบัติการ จํา นวน 41 คน สายสนับสนุน
(บริหาร) จํานวน 41 คน โดยบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีอายุมากกวา 45 ป มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ
63.41 และมีอายุนอยกวา 35 ป จํา นวน 10 คน คิดเปนรอยละ 24.39 บริษัทมีความเสี่ยงที่จ ะขาดแคลน
บุคลากรสายปฏิบัติการที่มีความรูความเชี่ยวชาญในงานดานการสรางและซอมเรือ ในเบื้องตนบริษัทรวมมือกับ
โรงเรีย นชาง กรมอูทหารเรือ ในการพัฒนาพนักงานสายปฏิบัติการดานงานเชื่อมโลหะ และเครื่องกล และ
ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่อลดขอจํากัดในการสรรหาบุคลากรในระดับตางๆ
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3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
การประกอบกิจการสรางและซอมเรือ รวมถึงการขายพัสดุ ตนทุนในการดําเนินงานบางสวนตองนําเขา
จากตางประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) โดยตนทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได

4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงดานสภาพคลองในหลายดาน ไดแก การตรวจสอบการมี
ตัวตนอยูจ ริงและสถานะทางการเงินกอนทําสัญญากับลูกคา การรับเงินมัดจําลวงหนารอยละ 15 ของสัญญา
เปนตน สําหรับสัญญาจัดสงพัสดุใหโครงการเรือตรวจการไกลฝง ลําที่ 2 ของ กองทัพเรือ มีความเสี่ยงดานสภาพ
คลองของโครงการเนื่องจากการสงมอบพัสดุลาชากวาสัญญา ตองใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการ
สํ ารองจา ยคาพัสดุให ผูจัดจําหนา ย เปนเหตุใหตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น และอาจขาดสภาพคลองได ทาง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทจึงเขามาบริหารเงินสดของโครงการ

5. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย
บริษัทมีมาตรการปองกันความเสี่ยงดานอุบัติเหตุและอุบัติภัย ตามพรบ.ความปลอดภัย พ.ศ.2554
รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และจัดทํากรมธรรมประกันภัยคุมครองความเสี่ยงใน
การเกิดอัคคีภัยอาคาร สิ่งปลูกสราง และความเสียหายตอตัวเรือที่กําลังสรางหรือซอมทํา
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ทิศทางและแผนการดําเนินงานในอนาคต
ปญ หาทํ า เลที่ตั้ งของบริษั ทฯ เปนป จ จั ย ที่สงผลกระทบต อธุ รกิ จ ของบริษั ทฯ ดัง นั้น บริ ษัท ฯ ต อ ง
ดําเนินการตามยุทธศาสตรในแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อไปสูค วามสําเร็จตามวิสัยทัศน เปน
หนึ่งในอูเรือชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน และเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในอุตสาหกรรมปองกันประเทศสําหรับ
กระทรวงกลาโหม โดยมียุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินการ/ตัวชี้วัดที่สําคัญ ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ 1 ทบทวนบทบาท บอท.ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงเจา
สังกัดและสภาวะแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 2 สรางอูเรือแหงใหมที่ บอท.สาขาสัตหีบ
 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- ดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ยานนาวาเชิงพาณิชย ใหเปนรูปธรรม
- เพิ่มรายไดจากการดําเนิน
- ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานและบริหาร
 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
และแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- มาตรฐานงานบริหารจัดการองคกร หัวขอ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 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)
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ผลการดําเนินงานประจําป 2560
บริ ษั ท อู ก รุ ง เทพ จํ า กั ด แบ ง กลุ ม ลู ก คา ออกเป น 3 กลุ ม ได แ ก กองทั พ เรือ หน ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจอื่น และภาคเอกชน ในปงบประมาณ 2560 มีโครงการสําคัญ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาพัสดุสรางเรือตรวจการไกลฝง ลําที่ 2 (OPV2)
2. โครงการเรือใบสามเสา
ผลการดําเนินงานโดยสรุป
ในรอบปงบประมาณ 2560 ที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินงานเชิงธุรกิจใหเปนไปนโยบายคณะกรรมการ
บริษทั อูกรุงเทพ จํากัด แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ มีผลงานและผลตอบแทนสรุปเปนสาระสําคัญ ดังนี้
1. งานผลผลิตงานสรางใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 2 งาน ดังนี้
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 ดังนี้
2.1 งานของกองทัพเรือจํานวน 13 งานมูลคา 31.466 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ที่มีงานซอม
จํานวนเงิน 74.691 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 57.87 ของมูลคาซอมทําเรืองานกองทัพเรือ เนื่องจากใช
อูแหงของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ ในการตอเรือ OPV2
2.2 งานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น จํานวน 4 งานมูลคา 8.950 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2559 ที่มีงานซอมจํา นวนเงิน 0.618 ลานบาท คิด เปนเพิ่มขึ้น รอยละ 1,448.22 ของมูลคา ซอมทํ าเรือ
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
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รายงานการซอมและสรางเรือประจําป 2560
งานสราง
กองทัพเรือ
1 Block OPV2 # 3 blocks

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กองทัพเรือ
ร.ล.กระบี่ (งานเคลม)
ร.ล.เปริด
ร.ล.นราธิวาส (ตัวเรือ)
ร.ล.นราธิวาส (พื้นดาดฟา)
ร.ล.ถลาง
ร.ล.แรด
ร.ล.บางปะกง
ร.ล.คํารณสินธุ
ร.ล.สุรินทร
ร.ล.จุฬา
ร.ล.จักรีฯ (ทาสีกาบ ขวา-ซาย)
ร.ล.บางปะกง (เพิ่มเติม)
ร.ล.ปตตานี (ซอมทําเพลาใบ
จักร)

1

เอกชน
เรือใบสามเสา

1
2
3
4

งานซอม
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เรือศุลกากร 802
เรือ ขส.ทบ. 3044
เรือ ขส.ทบ. 3040
เรือเดนสุทธิ

เอกชน
1 เรือ Yacht "Ocean Emerald"
2 เรือStar Triumph 28
3 เรือStar Triumph 25
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ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป
รายไดงานตอ/สราง
หนวย : ลานบาท

งานตอ/สรางเรือ

2556
จํานวน
รายได
งาน

2557
จํานวน
รายได
งาน

2558
จํานวน
รายได
งาน

2559
จํานวน
รายได
งาน

2560
จํานวน
รายได
งาน

กองทัพเรือ
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสากิจอื่น

351.140

2

88.300

1

-

-

-

-

5.974

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
จํานวน
รายได
งาน

2557
จํานวน
รายได
งาน

2558
จํานวน
รายได
งาน

2559
จํานวน
รายได
งาน

2560
จํานวน
รายได
งาน

กองทัพเรือ
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสากิจอื่น

-

-

-

-

-

-

432.958

1

801.657

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอกชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมตอ/สรางเรือ

-

-

-

-

-

-

432.958

-

801.657

1

รายไดงานซอมทํา
หนวย : ลานบาท
2556
จํานวน
รายได
งาน

2557
จํานวน
รายได
งาน

2558
จํานวน
รายได
งาน

2559
จํานวน
รายได
งาน

รายได

จํานวน
งาน

กองทัพเรือ
หนวยงานราชการ
และรัฐวิสากิจอื่น

66.960

24

59.65

24

73.347

36

74.691

22

31.466

13

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

งานซอมเรือ

2560
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เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน 5 ป
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสวนหนี้สนิ ตอทุน
อัตราผลตอบแทนตอสวนทุน
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้

(%)
(ลานบาท)
(เทา)
(เทา)
(%)
(วัน)

2556

2557

2558

2559

2560

442.461
303.149
139.312
551.070
570.666
(21.488)

312.729
172.027
140.702
288.202
286.812
1.390

197.890
97.928
99.962
195.138
235.878
(40.740)

668.843
540.002
128.840
604.868
575.289
29.578

641.861
499.315
142.546
913.931
883.677
24.105

4.89
89.36
1.18
4.19
22.96
158

2.63
65.70
1.138
3.50
0.16
37.76

-3.90
48.67
1.19
2.18
-15.42
124

0.48
50.23
1.36
1.22
0.99
153

(20.87)
67.25
1.97
0.97
(0.40)
150
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 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 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1. พลเรือโท สุทธินันท
สกุลภุชพงษ
ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี ชุมศักดิ์
นาควิจิตร
กรรมการ
3. นางสาวพรวิลัย
เดชอมรชัย
กรรมการ
2. คําสั่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ 51/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ดังนี้
1. พลเรือโท สุทธินันท
สกุลภุชพงษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิลัย
เดชอมรชัย
กรรมการ
3. วาที่เรือตรี ดามพ
สุคนธทรัพย
กรรมการ
3. คําสั่งบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ที่ 146/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. พลเรือโท มิ่ง
อิ่มวิทยา
ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี ชุมศักดิ์
นาควิจิตร
กรรมการ
3. นางสาวพรวิลัย
เดชอมรชัย
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท อู ก รุ ง เทพ จํ า กั ด ได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามอํ า นาจที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
และหน วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคูมื อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555
ในปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ จั ดประชุม จํานวน 4 ครั้ง โดยได รวมประชุมหารื อ
รวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี (สตง.) และผูตรวจสอบภายใน ตามวาระที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกํ ากับดูแ ลที่ดี ซึ่งมีความเปนอิสระในการเสนอ
ความคิดเห็น โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. สอบทานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (เบื้องตน) ประจํ าเดือน วาไดมีการปฏิบัติถูกตอง
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี การเป ด เผยข อ มู ล อย า งเพี ย งพอ รวมถึ ง รายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง
ทางผลประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเชิญผูสอบบัญชี (สตง.) เขารวมประชุม เพื่อสอบถามความเห็น
และประเด็นที่จะมีผลตอรายงานทางการเงินของบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เมื่อการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 19
กันยายน 2560
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2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน โดยพิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2559 ของบริษั ทฯ
และมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหนวยรับตรวจ (แบบติดตามปอ.3)
โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน วาดวย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) กําหนด
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง โดยติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ 2560 ของบริษัทฯ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามผลการดํ าเนิน งานการบริหารจั ดการ
ความเสี่ยงที่สําคัญ รวมถึง มีการทบทวนความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอยางตอเนื่อง
4. สอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานใหบริษัทฯ มีการดํ าเนินงานดวยจริยธรรมองคกร
ตามหลักการกํา กับดู แ ลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) มี ความรั บผิ ดชอบต อสั งคม ชุม ชน
และสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด และสรางความเชื่อมั่นใหแกผมู ีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
5. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยกํ า กั บดู แ ลและติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานของหน วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีก ารอนุมัติแ ผนการตรวจสอบภายในประจํา ป งบประมาณ 2561 (1 ตุ ล าคม 2560 - 30
กั น ยายน 2561) แผนการตรวจสอบเชิ ง กลยุ ทธ ร ะยะ 3 ป (ประจํ า ปง บประมาณ 2562 - 2564) สอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบั ตรหนว ยงานตรวจสอบภายใน มี การประเมินตนเองของหน วยงานตรวจสอบภายใน
เปนประจําทุกปตามแบบที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และติดตามผลการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ รวมถึง มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในโดยการประเมิ น คุ ณ ภาพจากหน ว ยงานภายนอก เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งาน
การตรวจสอบภายในเปนไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัตทิ ี่กําหนด
6. การรักษาคุณภาพงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินตนเองตามแบบที่ กําหนดในคูมื อ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
โดยในปง บประมาณ 2560 มีก ารประเมิน ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะอยูในเกณฑป ฏิบัติที่ดี
มี ก ารสอบทานความเหมาะสมของกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให มั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กําหนด
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รายงานผูสอบบัญชี
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
ของสํ า นัก งานการตรวจเงิ นแผน ดิ นได กล า วไวใ นวรรคความรับ ผิ ด ชอบของผูส อบบั ญ ชี ตอ การตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระ
จากบริษัทฯ ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานตวจเงิน
แผนดินไดป ฏิบัติตามความรับผิดชอบดา นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผน ดิน
และขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
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
เงินแผนดินมิไดแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องนี้

รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 55

ขอมูลอื่น
ผูบ ริห ารเปนผูรับ ผิดชอบตอ ข อมูล อื่น ขอมูล อื่นประกอบดว ยขอมูล ซึ่งรวมอยูในรายงานประจํ า ป
แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบ
ของสํ า นัก งานการตรวจเงิ นแผน ดิ น หรือ ปรากฎวา ข อ มูล อื่ น มี การแสดงข อ มู ล ที่ขั ด ต อ ข อเท็ จ จริง อั น เป น
สาระสําคัญหรือไม
เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุป
ได วา มี การแสดงข อมู ล ที่ขั ด ตอ ข อเท็จ จริง อั นเป นสาระสํา คั ญ สํา นั ก งานการตรวจเงิน แผน ดิน ต องสื่ อ สาร
เรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผู บ ริ ห ารมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น เหล า นี้ โ ดยถู ก ต อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน
เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงาน
ตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
การดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตมีขอ กํา หนดในกฎหมายหรือเปนนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก บริษัทฯ หรือหยุด
ดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า ง
สมเหตุสมผล วา งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ หรื อไม
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นขอสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน
วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํ า คั ญ ที่ มี อ ยู ไดเ สมอไป ข อ มู ล ที่ขั ด ตอ ข อ เท็ จ จริง อาจเกิด จากการทุจ ริ ต หรือ ข อ ผิ ด พลาดและถื อ ว า
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มีสาระสําคัญ เมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
 ระบุ แ ละประเมิน ความเสี่ย งจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริง อั น เป น สาระสํ า คั ญ
ในงบการเงิ น ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูล
ที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับ เหตุการณ แตไมใชเพื่อ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีป ระสิทธิผ ล
ของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชีที่ ผู บ ริห ารใช แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุป เกี่ยวกับ ความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสํา หรับ การดํา เนินงานตอเนื่องของ
ผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดขอสรุป วามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานั กงาน
การตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกต
ถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ย วขอ ง หรือถาการเปดเผยขอ มู ลดังกลา วไมเพียงพอ ความเห็ น ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐาน
การสอบบัญ ชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม
เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหหนวยงานตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูล
วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมกี ารนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได สื่ อ สารกั บ ผู บ ริห ารในเรื่ อ งต า งๆ ที่ สํ า คัญ ซึ่ ง รวมถึ ง ขอบเขต
และชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว ประเด็นที่มีนัย สํ าคัญที่พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของสํานักงานงานการตรวจเงินแผนดิน

(นางสาวอารีย ฤทธิศร)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 12

(นางสาวกนิฏฐา ศิริวัฒนะตระกูล)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ

สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมาย
เหตุ

2560

2559

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลรอเรียกคืน
คาใชจายจายลวงหนา

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

325,500,665.44 326,255,120.58
11,235,506.57 31,222,899.84
9,154,203.21
8,240,874.02
21,421,389.07 95,181,559.47
15,595,718.24 11,588,246.68
43,507,976.62 68,365,507.48

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

4.6

114,322,894.75

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน

58,363,093.06

540,738,353.90 599,217,301.13
4,750,000.00
5,445,822.52
57,333,338.68
1,040,400.04

4,750,000.00
7,017,717.42
48,632,484.36
860,719.49

เงินมัดจําและเงินประกัน

32,553,690.46

8,364,892.46

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

101,123,251.70

69,625,813.73

รวมสินทรัพย

4.7
4.8
4.9
4.10

641,861,605.60 668,843,114.86
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2560

2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4.11
4.12
4.13

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินประกันสัญญา
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.00
0.00
17,936,016.20 27,064,612.62
0.00
0.00
101,718,889.60 188,918,375.28
351,805,125.41 289,842,897.76
3,575,418.10

4,033,015.83

475,035,449.31 509,858,901.49
4.14

14,353,232.82

16,030,801.43

9,926,379.90

14,112,837.25

24,279,612.72

30,143,638.68

499,315,062.03 540,002,540.17
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2560

2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
หุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ยังไมไดจัดสรร

100,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 100,000,000.00
13,650,000.00 13,650,000.00

21,297,533.10
1,706,551.72

21,297,533.10
1,706,551.72

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
หมายเหตุ

2560

2559

รายได
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากงานผลิตผล
รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญา
รายไดจากงานบริการ
รายไดจากการขายพัสดุ
รายไดคาเชาชวงที่ดินและอาคาร
รายไดจากการดําเนินงานอื่น

74,918,271.58
801,657,666.68
31,314,644.06
0.00
2,611,860.00
7,030,176.98

107,846,854.29
432,958,666.70
50,673,595.87
14,500.00
3,693,838.00
6,254,524.68

917,532,619.30

601,441,979.54

(3,600,980.77)

3,426,760.48

913,931,638.53

604,868,740.02

126,374,913.09
659,581,826.33
12,947,266.27
2,605,420.00

119,713,593.82
340,158,865.09
27,923,771.17
2,756,797.60

รวมตนทุนในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร (รายละเอียด 3)
โบนัสกรรมการและพนักงาน

801,509,425.69
79,731,969.65
2,435,644.26-

490,553,027.68
77,515,059.47
3,944,706.05

รวมคาใชจาย

883,677,039.60

572,012,793.20

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล
ตนทุนทางการเงิน

30,254,598.93
831,804.95

32,855,946.82
303,936.64

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล
ภาษีเงินไดนติ บิ ุคคล

29,422,793.98
5,316,825.10

32,552,010.18
2,973,239.35

24,105,968.88

29,578,770.83

24.11

29.58

4.15

รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนในการดําเนินงาน
ตนทุนงานผลิตผล
ตนทุนขายสินคา
ตนทุนงานบริการ
ตนทุนคาเชาชวงที่ดินและอาคาร

(รายละเอียด 1)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.18
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ต.ค.2558

ทุนเรือนหุนที่
เงินอุดหนุน
กําไรสะสม
ออกและชําระ
จากรัฐบาล
จัดสรรแลว
แลว
100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82

กําไรสะสมยัง
ไมไดจัดสรร
(36,692,280.96)

รวม
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)

100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82

(7,813,510.13)

128,840,574.69

ยอดคงเหลือ ณวันที่ 30 ก.ย.2559
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-

-

-

24,105,968.88

24,105,968.88

จายเงินปนผล

-

-

-

(10,400,000.00)

(10,400,000.00)

5,892,458.75

142,546,543.57

ยอดคงเหลือ ณวันที่ 30 ก.ย.2560 100,000,000.00 13,650,000.00 23,004,084.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 63

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
โบนัสกรรมการและพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
ดอกเบี้ยจาย
การเปลีย่ นแปลงในสวนประกอบของเงินลงทุนดําเนินงาน
สินทรัพย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
รายไดคางรับ
ภาษีเงินไดนติ บิ ุคคลรอเรียกคืน
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินมัดจําและเงินประกัน
หนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
สวนของหนี้สินระยะยาว
รายไดรับลวงหนา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันสัญญา
ดอกเบี้ยจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

หนวย : บาท
2559

24,105,968.88

29,578,770.83

7,549,040.97
315,076.46
2,435,644.26(1,677,568.61)
264,749.16831,804.95
33,824,716.07

6,397,806.69
491,941.25
3,944,706.05
(396,641.41)
0.00
303,936.64
40,320,520.05

19,987,393.27
(913,329.19)73,760,170.40
(4,007,471.56)
24,857,530.86
(55,959,801.69)
1,571,894.90
(24,188,798.00)

8,414,505.50
(377,417.28)
(76,722,395.09)
8,958,947.80
(61,677,646.84)
(52,524,076.61)
(254,524.44)
(6,428,952.46)

(9,128,596.42)
0.00
(87,199,485.68)
61,962,227.65
(457,597.73)
(4,186,457.35)
(831,804.95)
29,090,590.58

8,608,199.58
(10,018,304.79)
176,512,273.30
264,580.028.98
1,553,248.39
1,235,244.56
(303,936.64)
301,875,714.01
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
ลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ

2559

(14,936,652.59)

(4,898,436.10)

(1,812,571.30)
0.00
(494,757.01)

(1,900,458.26)
(775,700.93)
(417,900.00)

234,579.44
0.00

500,000.00
70,093.46

(17,009,401.46)

(7,422,401.83)

(2,435,644.26)

(3,944,706.05)

(10,400,000.00)

(700,000.00)

(12,835,644.26)

(4,644,706.05)

(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

ลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน
ลงทุนในยานพาหนะ
ลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดรับจากการจําหนายเครือ่ งจักร เครื่องมืออุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
โบนัสกรรมการและพนักงาน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 1)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนวย : บาท
2560
พัสดุใชไปในการผลิต
พัสดุคงเหลือตนงวด

2559

5,998,719.29

5,621,302.01

บวก ซื้อสุทธิ

680,686,541.63

361,877,282.22

พัสดุมีทั้งสิ้น
หัก พัสดุจายเพื่อการดําเนินงานและซอมแซม
พัสดุเพื่อการจําหนาย
พัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพ

686,685,260.92
948,163.01
659,581,826.33
73,701.73

367,498,584.23
1,853,208.84
340,158,865.09
0.00

6,912,048.48

5,998,719.29

รวมคาพัสดุจากใบเบิกพัสดุใชไป

19,169,521.37

19,487,791.01

คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ
คาแรงงาน

37,476,355.03

43,712,214.90

4,507,472.03

2,355,144.63

รวมคาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ

41,983,827.06

46,067,359.53

คาใชจายในการผลิต (รายละเอียด 2)
คาใชจายฝายชาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน

57,112,388.89
981,849.58
6,859,366.64

46,674,246.52
1,497,501.37
5,586,244.55

267,959.55

400,450.84

65,221,564.66

54,158,443.28

126,374,913.09

119,713,593.82

0.00

0.00

126,374,913.09

119,713,593.82

0.00

0.00

126,374,913.09

119,713,593.82

พัสดุคงเหลือปลายงวด

คาพัสดุจากจายเงินสด-คาใชจายอื่น ๆ

คาตัดจําหนาย
รวมคาใชจายในการผลิต
ตนทุนงานผลิตผล
บวก งานระหวางทําตนงวด
หัก งานระหวางทําปลายงวด
ตนทุนงานผลิตผลทั้งสิน้
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งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 2)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

2560
คาใชจายในการผลิต
คาใชจายฝายชาง
เงินเดือน
คาแรงลูกจางชั่วคราว
คาเบี้ยเลี้ยง
คาลวงเวลา
เงินชดเชยเลิกจาง
เงินทดแทนชดเชยเกษียณกอนกําหนด
เงินชวยเหลือบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือฌาปนกิจศพ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการพนักงาน
เงินชวยเหลือคาครองชีพ
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาพาหนะ
คาใชจายเพื่อยานพาหนะ
คาเบี้ยประกัน
คาเครื่องเขียนและแบบพิมพ
คาวารสารและสิ่งพิมพ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทางและทีพ่ ัก
คารับรอง
คาใชจายระบบสารสนเทศ
คาบริหารจัดการอูลอย
คาเชา
คาวัสดุควบคุม
คาบริการและรับจาง
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
คาวัสดุสิ้นเปลือง
คาของใชสิ้นเปลือง
รวมคาใชจายฝายชาง

18,928,665.00
12,293,582.30
171,400.00
1,698,502.76
957,427.91
20,966.67
2,600.00
244,110.75
1,590,588.50
0.00
1,612,506.51
288,803.21
27,960.00
286,453.89
1,967,589.52
187,307.04
231,358.22
0.00
111,315.41
622,537.49
0.00
18.540.00
1,239,843.18
160,942.50
0.00
0.00
3,219,518.00
346,542.64
10,458,448.36
361,464.91
45,303.61
18,110.51
57,112,388.89

หนวย : บาท
2559
19,969,079.89
7,226,378.65
174,550.00
426,469.16
1,003,485.65
0.00
5,100.00
97,686.00
953,213.25
90,000.00
1,823,122.45
303,029.14
42,750.00
390,423.75
1,685,785.34
98,342.98
177,212.31
11,600.00
110,565.01
486,746.13
2,400.00
117,727.00
4,991,282.40
350,453.76
7,500.00
44,948.95
988,000.00
268,187.00
4,188,413.80
562,944.78
22,902.12
53,897.00
46,674,246.52
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 2) (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน

2559

120,669.27
727,671.24
53,922.81

377,168.35
762,622.93
357,569.90

79,586.26

140.19

981,849.58

1,497,501.37

คาเสื่อมราคาสินทรัพย

6,859,366.64

5,586,244.55

คาตัดจําหนาย

267,959.55

400,450.84

65,221,564.66

54,158,443.28

ยานพาหนะ
รวมคาซอมแซมและบํารุงรักษา

รวมคาใชจายในการผลิต
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งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร
คาใชจายฝายบุคคล
เงินเดือน
คาแรงลูกจางชั่วคราว
คาเบี้ยเลี้ยง
คาลวงเวลา
เงินชดเชยการเลิกจาง
เงินชวยเหลือบุตร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คารักษาพยาบาล
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
เงินชวยเหลือคาครองชีพทั่วไป
สวัสดิการพนักงาน
รวมคาใชจายฝายบุคคล
คาใชจายสํานักงาน
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท – คาโทรสาร
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาอากรแสตมป
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คาภาษีปาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คาพาหนะ
คาใชจายยานพาหนะ
คาเบี้ยประกันภัย
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสิ้นเปลือง
คาวัสดุสิ้นเปลือง
คาไปรษณีย- โทรเลข

2560

หนวย : บาท
2559

10,663,520.00
1,029,356.00
4,300.00
432,823.13
457,143.48
3,700.00
59,097.50
311,694.25
816,155.55
1,211,750.00
62.00
166,969.71
15,156,571.62

10,166,955.00
1,371,034.66
2,000.00
255,590.11
370,772.94
2,800.00
158,626.00
384,522.00
681,397.23
1,240,250.00
0.00
260,039.37
14,863,987.31

83,140.19
521,281.87
101,894.01
4,129,437.72
28,442,566.54
3,012.00
760,094.05
5,880.00
0.00
263,114.64
16,110.95
144,692.86
418,020.26
44,520.46
14,217.75
12,388.00

87,800.15
464,755.00
147,371.73
3,474,776.32
24,388,937.72
1,971.46
778,683.17
5,880.00
6,782.62
343,711.28
18,502.46
145,902.80
611,824.19
48,990.16
15,210.00
30,450.48
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3) (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560
คาวารสารและสิ่งพิมพ
คาเชายานพาหนะ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทางและที่พัก
คาสอบบัญชี
คาบริการรักษาความปลอดภัย
คาบริการดูแลรักษาระบบ
คาทีป่ รึกษากฎหมาย
คาที่ปรึกษาระบบประเมินผล
เงินรางวัลและคาตอบแทน
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
เงินการกุศล
พัสดุชํารุดและเสื่อมสภาพ
คาใชจายในการยายสถานที่
คาใชจายกอนดําเนินงานตัดจาย
คาบริการและรับจาง
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
คาตัดจําหนายฝายทั่วไป
ภาษีซื้อไมขอคืน
ภาษีซื้อขอคืนไมได
ภาษีเงินไดนติ ิบุคคลรอเรียกคืนตัดจาย
คาเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

0.00
320,000.00
1,133,971.64
75,500.00
800,000.00
923,764.00
20,000.00
165,000.00
620,000.00
115,000.00
128,528.42
118,000.00
73,701.73
0.00
2,414,280.95
199,534.00
66,644.55
689,674.33
47,116.91
2,243.27
815,193.48
153,139.63
17,656,421.86

2559
1,775.70
408,440.00
626,904.56
933,044.41
700,000.00
811,200.00
32,650.00
420,000.00
530,300.00
126,000.00
138,761.83
516,500.00
0.00
402,000.00
1,625,621.16
105,175.00
337,435.57
811,562.14
91,490.41
15,594.35
0.00
8,059,491.61
10,754,486.35
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บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
งบตนทุนงานผลิตผล (รายละเอียด 3) (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หนวย : บาท
2560
คาใชจายไมถือเปนรายจาย
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเชาที่ราชพัสดุ
รวมคาใชจายสํานักงาน

2559

114,893.12
589,076.28
247,780.80
62,449,264.27

16,320.76
806,120.57
1,040,988.60
59,883,412.56

คาใชจายในการขาย
คาโฆษณา
คาสงเสริมการขาย
คารับรอง
คาของขวัญ

481,269.39
232,700.00
422,342.54
173,836.83

299,175.00
600,500.00
516,682.35
188,302.25

เพื่อการอื่น

815,985.00

1,163,000.00

2,126,133.76

2,767,659.60

79,731,969.65

77,515,059.47

รวมคาใชจายในการขาย
รวมคาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เดิมชื่อ บริษัท บางกอกดอก จํากัด ชาวอังกฤษเปนผูกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.
2457 โดยมีจุดมุง หมายที่จ ะใหบ ริการซอมทําเรือสินคาแกเ รือสินคา เดินทะเลที่เ ขามา ณ เมืองทาของ
กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระหวางป พ.ศ. 2484 – 2489) อูบางกอกดอกถูก
ระเบิดเสียหายหนัก เมื่อสงครามยุติลงชาวอังกฤษซึ่งเปนเจาของไดประกาศขายกิจการ กระทรวงการคลัง
โดยกองทัพ เรือไทยเห็น วานา จะใชป ระโยชนจากอู แห งนี้ไ ด จึง เขา ทยอยซื้อหุ นไวพ รอมกั บ เขา ไปรว ม
ดําเนินการ และในป พ.ศ. 2500 ไดเปนเจาของกิจการอูนี้โดยสมบูรณ ปจ จุบันบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 174/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ดําเนินการในรูปรัฐวิสาหกิจ
ภายใตการควบคุมดูแลของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100%
วัตถุประสงคในการประกอบการที่สําคัญ มีดังนี้
1.1 ดําเนินกิจการอูเรือ สรางซอมเรืออยางมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดีเพื่อมุงสูความเปน
หนึ่งในผูนําอุตสาหกรรมสรางและซอมเรือภายในประเทศ
1.2 สนับสนุนกิจ การอูเรือ สรางและซอมเรือ รวมถึงการใหความรวมมือในการวิจัยพัฒนาของ
หนวยราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน
1.3 สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีไทย และเปนเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมอูเรือไทย
2. กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการ
บัญ ชี ที่ อ อกโดยสภาวิ ช าชีพ บัญ ชีฯ ที่ เ ริ่ม มี ผ ลใชบัง คับ ในปปจ จุ บัน และที่ จ ะมีผ ลบัง คั บในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี้
- มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
รายได
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมิ นว าข อตกลงประกอบดวยสั ญญาเช า
หรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุตขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชนของ
พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
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)
งบกระแสเงินสด
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)
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 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)
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
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-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจการดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)
ภาษี เ งิ น ได -การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
รายได-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซด
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการรื้อ
ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลาย
คลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอย
คา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชนของ
พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที่นําสงรัฐ
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกลาวขางตน เมื่อมีการ
นํามาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินในปที่เริ่มใช
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 การบันทึกบัญชี ถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง
3.2 การรับรูรายไดและคาใชจาย
- การรับรูรายไดและคาใชจายถือปฏิบัติตามเกณฑคงคาง
- วิธีที่ใชกําหนดรายไดคากอสรางที่รับรูในระหวางงวด ใชวิธอี ัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
- วิธีที่ใชกํา หนดขั้น ตอนความสํา เร็จ ของงานระหว างกอ สรา ง ใชวิธีอั ตราสว นของทุน การ
กอสรางที่สําเร็จถึงปจจุบัน กับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น
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 ลูกหนี้ที่ไมใช
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งคงคางชําระนานเกิน 6 เดือนขึ้นไป และเกินกวา 1 ปขึ้นไป นับจากวันที่หนี้
ถึงกําหนดชําระ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามอัตรา ดังนี้
ระยะเวลาคางชําระ

อัตรารอยละคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้

เกินกวา 6 เดือน – 9 เดือน

25

เกินกวา 9 เดือน – 1 ป

50

เกินกวา 1 ปขึ้นไป

100

3.4 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย งานระหวางทํา พัสดุ บันทึกบัญชีตามราคาทุน โดยถือหลักเขากอนออกกอน
3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนที่ซื้อหรือไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ หักคาเสื่อมราคา
สะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ซึ่ง
อยูระหวาง 5 – 40 ป
3.6 รายไดรอการรับรู สินทรัพยจากการบริจาค ที่นํามาใชในการดําเนินงานและกอใหเกิดรายได
โดยตรงบันทึกบัญชีสินทรัพยคูกับรายไดจากการบริจาครอการรับรูเปนรายไดในอัตราที่สอดคลองกับการคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชง านของสินทรัพยนั้น สวนสินทรัพ ยจ ากการบริจาคที่ไมกอ ใหเกิดรายได
โดยตรง บันทึกบัญชีรับรูเปนรายไดทั้งจํานวนในงวดบัญชีที่ไดรับบริจาค
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แลว

3.7 กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สุทธิ หารดวยจํานวนหุนที่ออกและชําระ

4. ขอมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หนวย : ลานบาท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา 3 เดือน
รวม

2560
0.01

2559
0.01

0.00
325.12
0.37

0.01
325.87
0.37

325.50

326.26

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย จํานวน 325.12 ลานบาท ในจํานวนนี้มีเงินฝากธนาคารเอกชนกอนไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง จํานวน 79.84 ลานบาท โดยนําฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2555
ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

4.2 ลูกหนี้การคา
หนวย : ลานบาท
ลูกหนี้สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ลูกหนี้เอกชน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

2560
2.55
24.40
26.95
(15.72)

2559
0.00
46.35
46.35
(15.13)

11.23

31.22

ลูกหนี้เอกชน จํานวน 24.40 ลานบาท ในจํานวนนี้มีลูกหนี้การคาในประเทศคางนาน 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 ทั้งหมดอยูระหวางการติดตามหาหลักทรัพย
มาชําระหนี้

รายงานประจําป 2560 (Annual Report 2017) หนา 77

4.3 สินคาคงเหลือ

หนวย : ลานบาท

2560

2559

พัสดุคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูป

6.91
2.24

6.00
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

เงินคางรับในประเทศ - ภาครัฐ
เงินคางรับในประเทศ - ภาคเอกชน
รวม

2560

2559

15.66
5.76

92.41
2.77

21.42

95.18

4.5 คาใชจายจายลวงหนา

หนวย : ลานบาท

2560
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
คาเชาจายลวงหนา (โครงการ OPV2)
คาเชาที่ดินราชพัสดุ
คาธรรมเนียมคาเชาที่ดินราชพัสดุ
คาใชจายอื่น ๆ
รวม

0.12
40.37
1.07
1.33
0.62
43.51

4.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินทดรองจาย
เช็ครับลวงหนาลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด
คาใชจายกอนการดําเนินงานรอตัดบัญชี
คาใชจายดําเนินงานรอตัดจาย
รวม

2559

0.10
62.99
0.21
3.12
1.95
68.37

หนวย : ลานบาท

2560
3.32

2559

104.00

1.24
0.00
0.22
1.55
3.25
52.10

114.32

58.36

0.46
2.55
2.36
1.63
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4.7 เงินลงทุนในกิจการรวมคา

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ตกลงรวมคา กับบริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด บัส จํากัด และ บริษัท ซี เครสท มารีน จํากัด
บริษั ท บลูฮ าร ท จํา กัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ดําเนินกิจการในชื่อภาษาไทยวา “กิ จการรวมค า ไฮสปคคราฟ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมกันสรางและพัฒนาเรือลํา น้ําความเร็วสูง เพื่อผลิต จําหนาย และบริ การหลังการขายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยรวมลงทุนเปนเงินสดฝายละ 3,500,000 บาท ชําระงวดแรกฝายละ 500,000 บาท สวนที่เหลือจะชําระคาหุน
เปนงวด ๆ ตามมติที่ประชุม
ตามรายงานการประชุมของกิจการรวมคาไฮสปด คราฟ เมื่อวันที่ 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 ไดชําระคาหุนงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 จํานวน 0.50 ลานบาท งวดที่ 2 เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2554 จํานวน 0.75 ลานบาท งวดที่ 3 และงวดที่ 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 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน

ลูกหนี้ - เงินกูสวัสดิการ บริษัท อูก รุงเทพ จํากัด
รวม

2560
5.45

หนวย : ลานบาท
2559
7.02

5.45

7.02

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ที่ดิน
อาคารและสิ่งกอสราง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยจากการบริจาค

ยกมา
12.27
59.90
73.72
14.06
4.80
0.63

รวม

165.38

ราคาทุน
เพิ่ม
(ลด)
0.17
14.93
2.92
1.86
0.72
1.55
16.79
5.36

ยกไป
12.27
59.73
85.73
15.20
3.25
0.63

หนวย : ลานบาท
ยกมา
48.91
52.85
10.30
3.22
0.63

176.81 116.75

คาเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
(ลด)
1.18
0.17
5.09
2.75
1.35
0.89
0.17
1.25
7.79
5.06

ยกไป
50.76
55.19
10.76
2.14
0.63
119.48

ราคาสุทธิ
2560 2559
12.27 12.27
8.97
10.15
30.54 20.87
4.44
3.76
1.11
1.58
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
บาทอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR+0.5% ตอป ในปงบประมาณ 2560 ไมมีเงินเบิกเกินบัญชี
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
ระบบคอมพิวเตอร
ราคาทุนยกมา
เพิ่มขึ้น

2559

หัก คาตัดจําหนายสะสม

0.86
0.49
1.35
(0.31)

0.93
0.42
1.35
(0.49)

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ

1.04

0.86

4.11 รายไดรบั ลวงหนา
หนวย : ลานบาท

เงินคาเชาชวงที่ดินจากบริษัท โอคเว็ลคอรปอรเรชั่นไทยแลนด จํากัด
คาซอมทําเรือกองทัพเรือและอื่น ๆ
รวม

2560
1.34
100.38

2559
3.12
185.80

101.72

188.92

4.12 คาใชจายคางจาย
คาใชจายคางจาย
ตนทุนงานคางจาย
รวม

2560
342.75
9.06

11.59

351.81

289.84

4.13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีขายไมถึงกําหนด
รวม

4.14 ภาระผูกพันและผลประโยชนพนักงาน

หนวย : ลานบาท
2559
278.25

2560
0.40
2.12
1.06
3.58

หนวย : ลานบาท
2559
0.37
1.72
1.94
4.03

บริษัทฯ ไดใชหลักการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจาง หรือเกษียณอายุ เพื่อจายใหแกพนักงาน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานจะจายใหกับพนักงาน
เมื่อเกษียนโดยคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Project Unit Credit
Method) เพื่อพิจารณามูลคาปจจุบันของภาระหนี้สินและตนทุนบริการปจจุบัน
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน ณ 30 กันยายน 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

หนวย : ลานบาท

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตนงวด
บวก ตนทุนการใหบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจาย

2560
16.03
0.96
0.45

2559
16.43
0.83
0.54

หัก จายเงินชดเชยเลิกจางประจําป

17.44
3.09

17.80
1.77

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันปลายงวด

14.35

16.03

4.15 รายไดจากการดําเนินงานอื่น
รายไดคา เชาตึกแถว
รายไดคา เชาและอื่น ๆ
รายไดเบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืม - พนักงาน
รวม

หนวย : ลานบาท
2560
5.09
0.83
0.90
0.21

2559
5.17
0.70
0.17
0.21

7.03

6.25

4.16 งบลงทุน
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน
สินทรัพยไมมีตวั ตน
สํารองราคา
สํารองกรณีจําเปนเรงดวน
รวม

อนุมัติประจําป
15.01
0.10
2.00
1.71
2.00
20.82

หนวย : ลานบาท
จายจริง
1.72
0.16
0.62
0.00
1.37
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)

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

ตนทุนงานผลิตผล

126.37

119.71

6.66

5.56

ตนทุนในการดําเนินงานอื่น

675.13

370.84

304.29

82.05

79.73

77.52

2.21

2.85

2.44

3.95

(1.51)

(38.23)

883.67

572.02

311.65

54.48

30.26

32.85

(2.59)

(7.88)

0.83

0.30

0.53

176.67

29.43

32.55

(3.12)

(9.59)

5.32

2.97

2.35

79.12

24.11

29.58

(5.47)

(18.49)

รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญา

คาใชจาย

คาใชจายในการดําเนินงานและบริหาร
โบนัสกรรมการและพนักงาน
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิ

ผลการดําเนินงานป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 มีรายไดจากงานผลิตผลลดลง 32.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ
30.53 รายไดจากงานบริการลดลง 19.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.21 รายไดจากการขายและใหบริการตามสัญญาเพิ่มขึ้น
368.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.15 รายไดคาเชาชวงที่ดินและอาคารลดลง 1.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.27 รายได
จากการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 0.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.30 รายไดอื่นลดลง 7.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 204.96
รวมรยไดเพิ่มขึ้น 309.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.10 ในขณะที่ตนทุนงานผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ
5.56 ตนทุนในการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 304.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.05 คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารเพิ่มขึ้น
2.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.85 โบนัสกรรมการและพนักงานลดลง 1.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.23 ตนทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้น 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 เนื่องจากบริษัทมีการรับงานตามสัญญาซื้อขายแบบและพัสดุกับกองทัพเรือของโครงการจัดหาเรือตรวจการณ
ไหลฝง สัญญาเลขที่ SEA-5861-04 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ทําใหตนทุนงานผลิตและตนทุนในการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น
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5. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดจัดตั้ง “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนแลว” ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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 ทัง้ สิ้นเปนเงิน 2.43 ลานบาท
______________________________

