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เป็นผูน้ ำด้ำนมำตรฐำนกำรให้บริกำรกำรจัดกำร
ด้ำนกำรขนส่ง ด้วยควำมมุ่งมั่นและควำมพร้อมของ
เค ร่ืองมืออุปกรณ์ยกขนท่ีหลำกหลำยในทวีป เอ เ ชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและตอบสนองควำมพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ 

 
 
 
 

    
 

 
 

 ยกระดบักำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้และคุม้ค่ำในเชิงธุรกิจ 

 สร้ำงมูลค่ำ เ พ่ิมให้องค์กรโดยกำรจัดหำบริกำรท่ีมี
มำตรฐำนและเหมำะสมกบัลกัษณะงำนของลูกคำ้ 

 น ำเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของเคร่ืองจกัรจำกต่ำงประเทศเขำ้
มำพฒันำใชใ้นประเทศไทย 

 สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดบัสำกลให้เป็นท่ียอมรับ
ของลูกคำ้และบุคคลทัว่ไป 

 มุ่งเนน้กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 
 พฒันำคุณภำพชีวิต และเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของ

บุคลำกรในองคก์ร  

 

 

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
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ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 
   2556 

 งบการเงนิ 
  รวม 

+ / - 
(%) 

2557 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

2558 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 
สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 

791.85 
3,094.97 
1,128.19 
1,912.98 
1,181.99 

 
 

+68.02 
+10.38 
+ 9.12 

+13.43 
+5.78 

 
 

584.27 
2,726.23 

552.82 
1,313.22 
1,413.01 

 
 

-26.21 
-11.91 
-51.00 
-31.35 
+19.55 

 
 

433.17 
2,788.45 

576.01 
1,429.84 
1,358.61 

 
 

-25.86 
+2.28 
+4.19 
+8.88 
-3.85 

+ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 
รำยไดร้วม 
ก ำไรขั้นตน้ 
EBITDA 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 
 

 
 

807.41 
606.60 

1,414.01 
354.46 
377.53 

72.59 

 
 

+11.49 
+ 9.83 
+10.77 

-7.49 
-10.39 
-55.82 

 
 

402.20 
665.48 

1,067.68 
348.15 
570.23 
239.12 

 
 

-50.19 
+9.71 
-24.49 
-1.78 

+51.04 
 +229.41 

 
 

349.26 
514.82 
864.08 
162.55 
287.80 
(45.19) 

 
 

-13.17 
-22.64 
-19.07 
-53.31 
-49.53 
-118.90 

 
 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 
อตัรำก ำไรขั้นตน้(%) 
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 

 
 

0.70  
1.62 
7.99 
6.31 

25.07 
5.08 

 
 
 

 
 

1.06 
0.93 
0.78 

18.43 
32.61 
19.22 

 
 
 

 
 

0.75 
1.05 
2.20 

-3.26 
18.81 
-5.01 

 
 
 

 
 

งบดุล 

งบก ำไรขำดทุน 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 เป็นปีท่ีบริษทัด ำเนินธุรกิจไดค้่อนขำ้งยำกล ำบำก เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจโดยทัว่ไปยงัคงชะลอตวัลง 

แมว้ำ่รัฐบำลจะพยำยำมออกมำตรกำรต่ำงๆเพ่ือกระตุน้กำรบริโภคภำยใน แต่ก็เป็นเพียงมำตรกำรระยะสั้น กำรลงทุนภำครัฐใน

ดำ้นสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ท่ีคำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรไดภ้ำยในปี 2558 ก็ยงัไม่เกิดข้ึน ประกอบกบัภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีค่อนขำ้ง

ผนัผวน จำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบปรับลดลงค่อนขำ้งมำก กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนซ่ึงเป็น

คู่คำ้ส ำคญัของประเทศไทย ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกำแมว้ำ่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนจนสำมำรถปรับอตัรำดอกเบ้ีย

ให้สูงข้ึนได ้แต่ก็ยงัมีควำมเปรำะบำงอยูม่ำก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในตลำดเงิน ตลำดทุน และกำรส่งออก นกัลงทุน

เกิดควำมไม่แน่ใจในกำรลงทุน กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัจึงตอ้งมีควำมระมดัระวงัมำกยิ่งข้ึน เพื่อให้บริษทัสำมำรถฟันฝ่ำ

ปัญหำและอุปสรรค ซ่ึงคณะกรรมกำรไดร่้วมกบัผูบ้ริหำรอยำ่งใกลชิ้ดในกำรก ำหนดกลยทุธ์เพ่ือใหส้ำมำรถแข่งขนัไดใ้นตลำด

ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุมภำยในท่ีดี 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ สถำบนักำรเงิน ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 

ท่ีให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอมำ และขอให้ค  ำมัน่วำ่จะร่วมกบัผูบ้ริหำรอยำ่งใกลชิ้ดในกำรก ำหนด

กลยุทธ์ เพ่ือให้บริษทัสำมำรถฟันฝ่ำปัญหำอุปสรรค และ แข่งขนัไดใ้นตลำดภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุมภำยในท่ีดี 

รวมถึงกำรพฒันำศกัยภำพทำงธุรกิจของบริษทัให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน  เพ่ือประโยชน์ต่อ

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 

 
 
 
 
 
 

…………………..………. 
(ผศ.ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร) 

ประธำนกรรมกำร 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงอยูใ่นภำวะซบเซำ เคร่ืองจกัรในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศทุกตวั 

ไม่สำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็ท่ี ทั้งกำรลงทุนของภำครัฐและเอกชน กำรส่งออก กำรใชจ่้ำยของภำคครัวเรือน คงมีแต่ภำคบริกำรดำ้น

กำรท่องเท่ียวท่ียงัคงช่วยประคองเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ปัญหำน ้ ำมนัรำคำ

ตกต ่ำและปัญหำเศรษฐกิจซบเซำของคู่คำ้ส ำคญัของประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษทัทั้งดำ้นกำรขำยและกำรใหเ้ช่ำ

รถเครน และโดยเฉพำะกำรลงทุนในกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำในกำรจดัหำและส่งมอบ เพ่ือน ำเขำ้มำ

รองรับปริมำณงำนท่ีคำดวำ่จะเพ่ิมข้ึน จำกกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐและเอกชน  

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2558 มีรำยไดร้วมลดลง ร้อยละ 19 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง ร้อยละ 13 และ

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ 23 ท ำให้ในปี 2558 บริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ 45.2 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 

119 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิ 236.4 ลำ้นบำท อนัเป็นผลจำกโครงกำรภำครัฐเล่ือนออกไป ลูกคำ้จึงชลอกำรสั่งซ้ือสินคำ้ 

รวมถึงกำรเล่ือนงำนก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆและงำนซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ของโรงงำนต่ำงๆ  ท ำใหร้ำยไดไ้ม่เป็นไปตำม

เป้ำหมำย ขณะท่ี บริษทัฯ มีภำระทำงกำรเงินจำกกำรลงทุนเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึน จำกกำรเตรียมกำรดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

ส ำหรับในปี 2559 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่กับทิศทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำง”ควำมยัง่ยืน” ให้กับธุรกิจ โดยในด้ำน

กำรตลำดจะเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบักำรสร้ำง Corporate Image และ Branding ต่อเน่ืองจำกปี 2558 โดยเฉพำะสินคำ้ 

XCMG จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น  Exclusive Dealer (ทดแทนสินคำ้ ZOOMLION ท่ี

บริษทัเลิกด ำเนินกำรเป็นตวัแทนไป) โดย XCMG ถือเป็นบริษทัชั้นน ำท่ีผลิตเคร่ืองจกัรกล ท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง และใหญ่เป็น

อนัดบั 5 ของโลก ซ่ึงนบัเป็นพนัธมิตรท่ีมีศกัยภำพ และจะช่วยสนบัสนุนสถำนะควำมเป็นผูน้ ำ แก่บริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี ส ำหรับ

ในดำ้นกำรเป็นผูใ้ห้บริกำรเช่ำและขนยำ้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ THE CRANE จะเน้นควำมเช่ียวชำญ

เฉพำะดำ้นมำกข้ึน ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ทุก Segment ทั้งกลุ่มลูกคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนำดใหญ่ กลุ่มลูกคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนำด

กลำง-เล็ก และกลุ่มลูกคำ้งำนฐำนรำก ทั้งน้ีกลุ่มงำนลูกคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนำดใหญ่จะขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ใน

กลุ่มประเทศ CLMV และกลุ่ม AEC มำกข้ึน นอกจำกน้ีกลุ่มลูกคำ้งำนฐำนรำก บริษทัฯ ก็ไดเ้ร่ิมขยำยธุรกิจให้บริกำรเช่ำไปใน

ขอบเขตเคร่ืองจกัรขดุเจำะดว้ย ซ่ึงทำง XCMG เป็นผูผ้ลิตและใหก้ำรสนบัสนุนมำกข้ึน 
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บริษทัมีควำมมัน่ใจในควำมไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัดว้ยควำมพร้อมทั้งในดำ้นปริมำณ ควำมหลำกหลำยท่ีตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรใช้งำน ตลอดจนกำรเป็นผูน้ ำในตลำดท่ีมีเคร่ืองจักรขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ บุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ

สำมำรถใหค้  ำปรึกษำในกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ไดม้ำตรฐำนในรำคำท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรเป็นพนัธมิตรท่ีดีกบั XCMG 

ซ่ึงผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงหลำกหลำยชนิด จะสร้ำงโอกำสในกำรขยำยธุรกิจภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรปัจจยัควำม

เส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วดว้ยควำมระมดัระวงัและรับผิดชอบต่อสงัคม ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 

 

  

……….………….........…… 
 ( นำยเจษฎำ  พรหมจำต ) 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั ชูไก จ ำกดั(มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน คือ นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ นำย

สุรินทร์ เปรมอมรกิจ และนำงวีระวรรณ  บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้น

ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด   

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯให้

ก ำกบัดูแล โดยในรอบปีบญัชี 2558 ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง ซ่ึงในกำรประชุมไดใ้ห้ผูบ้ริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเขำ้ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้งัน้ี  

1. สอบทำนใหมี้รำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และงบกำรเงินประจ ำปี 2558 ของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งกำรเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัและรับทรำบขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยมีกำร

แลกเปล่ียนควำมคิดร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรจดัท ำและกำร

เปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้

2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกเช่น 

รำยงำนกำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในส ำหรับปี 2558 และพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบ ตลอดจนรับทรำบผลกำร

ตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยไดเ้สนอฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ พิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขตำมควร

แก่กรณี รวมทั้งติดตำมผลควำมคืบหนำ้กำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งต่อเน่ือง 

3. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

รับทรำบและทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯในดำ้นต่ำงๆ กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน กำรบริหำร

ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนส ำหรับธุรกิจท่ีด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนัรวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับแผนกำรลงทุนเป็น

ตน้ เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

รับทรำบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศและขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ประกำศขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมพิจำรณำ คดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ และขออนุมติัต่อ

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ให้แต่งตั้ง นำยประวิทย ์วิวรรณธนำนุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ นำย

บรรจง พิชญประสำธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 2787 หรือ 

นำยไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ นำงสำวชุติมำ วงษศ์รำพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 
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9622 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จ ำกัด หรือผูส้อบบัญชีท่ำนอ่ืนภำยในส ำนักงำนเดียวกัน เป็นผูล้งลำยมือช่ือในรำยงำนกำร

ตรวจสอบและสอบทำนของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2559 

6. จำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

พิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมท่ีผูส้อบบญัชีได้

เปิดเผยในงบกำรเงินรวม ซ่ึงโดยทัว่ไปรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติทัว่ไป ส ำหรับรำยกำรท่ีเกิดข้ึน

ระหว่ำงกลุ่มบริษทักบักรรมกำรนั้นเป็นไปตำมสัญญำและขอ้ตกลงท่ีมีระหว่ำงกนั และในส่วนของเงินกูย้ืมนั้นเป็นไปเพ่ือ

เสริมสภำพคล่องโดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นวำ่ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เช่ือถือได ้

มีระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และระบบ

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

 
 
  
         .............................................. 
              นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ 
            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “CRANE”) 

ช่ือภำษำองักฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ใหบ้ริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนำดใหญ่  

 : เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลใหม่ ประเภทรถเครน ยีห่อ้ XCMG จำก

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 : จ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ส ำหรับงำนก่อสร้ำง กำรยก

และขนยำ้ย รวมถึงกำรขนส่ง 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 42/62 หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 7 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ท่ีตั้งบริษทัยอ่ย : บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”) 

42/51 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี 

 จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

 : บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) 

195/95 หมู่ 95 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 20230 

 : บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) 

4/2 หมู่ 4 ต ำบลนิคมพฒันำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 

 : บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (“TCH”) 

42/62 หมู่ท่ี 14 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

Home Page : www.chukai.co.th 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107548000412 

โทรศพัท ์ : 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 

โทรสำร : 0-2316-6574, 0-2316-6637 

ทุนจดทะเบียน : 696,426,133.00 บำท 

ทุนจดทะเบียน : 696,424,685.00 บำท 

 
 
 
 
 
 

http://www.chukai.co.th/
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บุคคลอ้างองิอืน่   

   

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จ ำกดั 

Mail Room ชั้น 1 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( ขำ้งสถำนฑูตจีน ) 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9380  โทรสำร  0-2009-9476 

 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 

ชั้น 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี 100-19 ถนนพระรำม 9  

เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ 0-2645-0080  โทรสำร  0-2645-0020  

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย : คุณพลกฤษณ์  กฤษณสุวรรณ 

เลขท่ี 85/1 ซอยประชำอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบำงมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 0-2539-0410  โทรสำร  0-2539-0411 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“CRANE” หรือ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย ไดก่้อตั้งข้ึนโดยคุณธงไชย  แพรรังสี ตั้งแต่ปี 

2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัและอะไหล่ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกั

ส ำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจักร วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนำดใหญ่หรือมีน ้ ำหนักมำก โดยเป็นกำรเร่ิม

ด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”)  ต่อมำเม่ืออุตสำหกรรมต่ำงๆ มีกำรขยำยตวั ส่งผลใหมี้ควำมตอ้งกำร

ใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้กำรจดัตั้ง บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”)   บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 

(“TCR”)  และ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (“TCH”)  เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ โดยเฉพำะในเขตอุตสำหกรรม

ต่ำง ๆ  

นอกจำกกำรจดัตั้งกลุ่มบริษทัเดอะเครนแลว้ ในปี 2540 ยงัไดมี้กำรจดัตั้ง บริษทั ชูไก จ ำกดั ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจ

น ำเขำ้เคร่ืองจกัรกลหนักใชแ้ลว้จำกต่ำงประเทศส ำหรับจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ รวมถึงกำรให้บริกำรซ่อมและจ ำหน่ำยอะไหล่

ให้กบับริษทัภำยในกลุ่มและลูกคำ้ทัว่ไป  ต่อมำกลุ่มบริษทัฯไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม

บริษทัฯใหม่ โดยในปี 2547 บริษทั ชูไก จ ำกดัเขำ้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (“TCH”)และในปี 2549 บริษทั ชูไก จ ำกดัเขำ้ถือหุน้

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั (“TCS”) นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรจดัโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจ

ใหม่ภำยในกลุ่มโดย บริษทั ชูไก จ ำกดั จะท ำหนำ้ท่ีในกำรจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัเป็นหลกั ส่วนบริษทัยอ่ยจะ

ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 

รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่ าคญัมดีังต่อไปนี้ 

ปี 2533 ก่อตั้ งบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกัด (“TCS”) มีส ำนักงำนตั้งอยู่บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 3 ด้วยทุนจด

ทะเบียนและช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงปัจจุบนัTCS  มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 100.00 ลำ้นบำท 

ปี 2535 ก่อตั้งบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี ดว้ยทุนจดทะเบียน

และช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงปัจจุบนั TCL มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท 

ปี 2537 ก่อตั้งบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ อ. บำ้นค่ำย จ. ระยอง ดว้ยทุนจดทะเบียนและ

ช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท ซ่ึงปัจจุบนั TCR มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 150.00 ลำ้นบำท 

ปี 2539  ก่อตั้งบริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (“TCH”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่บริเวณรังสิตดว้ยทุนจดทะเบียน 10.00 ลำ้น

บำท ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท 

ปี 2540 ก่อตั้งบริษทั ชูไก จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท (จ ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 

บำท) ท่ี ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 7  

ปี 2542 บริษทั ชูไก จ ำกดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ จำก 1.0 ลำ้นบำทเป็น 50.0 ลำ้นบำท  โดยกำรออกและเสนอ

ขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
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ปี 2545 บริษทั ชูไก จ ำกดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 50.00 ลำ้นบำทเป็น 100.00 ลำ้นบำทโดยกำรออกและ

เสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 

พ.ค. 2547 บริษทั ชูไก จ ำกดั เขำ้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ บริษทั TCL, TCR และ TCH ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวน

หุน้สำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TCL, TCH และ TCR  

พ.ย.2547 บริษทั ชูไก จ ำกดั เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ จำก 100.00 ลำ้นบำทเป็น 200.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกและ

เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและพนกังำนมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท 

มิ.ย. 2548 แปรสภำพเป็นบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ( “CRANE”   หรือ “บริษทัฯ”) 

ต.ค. 2549 บริษทัฯ เขำ้ถือหุน้ในTCS ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TCS  

พ.ย.2549 บริษทัฯซ้ือท่ีดินบริเวณ ถนนบำงนำ – ตรำด กม. 22 เน้ือท่ีรวม 34-1-41 ไร่ จำกบริษทั ทูเดยท์รำนสปอร์ต จ ำกดั 

(“TDT”)ในมูลค่ำ 280.00 ลำ้นบำท เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต  

 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 200.00 ลำ้นบำทเป็น 350.00 ลำ้นบำทโดยท ำกำรเสนอขำยแก่

บุคคลในวงจ ำกดั 50 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 2.00 บำท และเสนอขำย

ใหแ้ก่คุณธงไชยจ ำนวน 100 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.00 บำท เพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเป็นเงินลงทุนใน TCS 

มี.ค.2550 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 450.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 450,000,000 หุน้ (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น

ละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ก.พ.2551 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญำตให้ออก และเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของCRANE ให้แก่ประชำชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก (Initial publicoffering : IPO) และน ำหุน้สำมญัของ CRANE เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ 

ก.พ.2554 บริษทัฯ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนยีห่้อ ZOOMLION แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จำก

บ ริษัท  ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.  

ประเทศ สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตรถเครนชั้นน ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  

พ.ค.2555 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 450.00 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้

สำมญัใหม่จ ำนวน 56,250,000 หุน้( มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

มิ.ย.2555 TCH บอกเลิกสญัญำเช่ำท่ีดิน และยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนของบริษทัฯ มำท่ีบริเวณถนนบำงนำ-ตรำด กม. 7  

ม.ค.2556 

 

บริษทัฯ น ำเขำ้รถเครนใชแ้ลว้ ขนำด 1,250 ตนั จำกประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี  เพื่อรองรับกำรขยำย

งำนเช่ำรถเครนขนำดใหญ่  ด ำเนินกำรในนำม TCR 

พ.ค.2556 

 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506.25 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้

สำมญัใหม่จ ำนวน 72,321,375 หุน้( มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

เม.ย.2557 TCR  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 25.00 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 150.00 ลำ้นบำท โดยกำร

ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

พ.ค.2557 บริษทัฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 578.57 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 626.78 ลำ้นบำท โดยกำร

ออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 48,214,186 หุน้(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 
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ส.ค.2557 บริษทัฯ ยำ้ยหลกัทรัพยจ์ำกตลำดหลกัทรัพย ์MAI ไปจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

พ.ค. 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 626.78 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 696.42 ลำ้นบำท โดยกำร

ออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 69,642,613 หุน้(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

ก.ย. 2558 

 

บริษทัฯ ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. 
CO.LTD.  หรือ XCMG ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำย รถเครน XCMG อยำ่งเป็นทำงกำรแตเ่พียงผูเ้ดียวในประเทศ
ไทย ซ่ึงในเวลำต่อมำ บริษทัฯ ไดย้กเลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน ยีห่อ้ ZOOMLION 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“CRANE” หรือ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกั

ใหม่ ยีห่อ้ XCMG จำก ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน จ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้และใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกั

ส ำหรับกำรยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ขนำดใหญ่โดยเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีจ ำหน่ำยและ

ใหบ้ริกำรเช่ำ ไดแ้ก่ รถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รถแมนลิฟท ์เพ่ือกำรก่อสร้ำงกำรยก ประกอบ และติดตั้งวสัดุ

หรืออุปกรณ์ รวมถึงใหบ้ริกำรขนส่งและขนยำ้ย ดว้ยรถหวัลำก หำงเทรลเลอร์ และรถบรรทุกประเภทต่ำง ๆ  และกำรใหบ้ริกำร

ซ่อมแซมและจ ำหน่ำยอะไหล่ส ำหรับเคร่ืองจกัรกลหนกั  

โดยธุรกิจกำรจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกั ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ และธุรกิจกำรกำรให้บริกำร

เคล่ือนยำ้ยและขนส่ง ด ำเนินกำรโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (“กลุ่มบริษทัยอ่ย”) ไดแ้ก่ บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”) 

บริษทั เดอะเครนแหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) และ บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) แบ่งตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ ดงัน้ี  

1. ธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกั และใหบ้ริกำรซ่อมแซม ด ำเนินกำรโดย บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) แบ่งเป็น 

 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนักใหม่ประเภทรถเครน ยี่ห้อ XCMG  จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงบริษทั
ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จำก XUZHOU CONSTRUCTION 
MACHINERY GROUP IMP. & EXP. Co.,Ltd. 

 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนักปรับสภำพใหม่ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรซ้ือเคร่ืองจกัร
ส ำหรับกำรใชง้ำนต่อเน่ืองในระยะยำว ซ่ึงหำกลงทุนซ้ือเป็นกรรมสิทธ์ิจะคุม้ค่ำกวำ่กำรเช่ำ บริษทัฯก็มีบริกำร
จ ำหน่ำย เคร่ืองจกัรกลดว้ยเช่นกนั 

 กำรใหบ้ริกำรซ่อมแซมและจ ำหน่ำยอะไหล่ เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริกำรแก่กลุ่มบริษทัยอ่ยและรวมไปถึงลูกคำ้ทัว่ไป 
โดยบริษทัฯ อำศยัศกัยภำพท่ีประกอบดว้ย โรงงำนท่ีมีอุปกรณ์พร้อมและครบถว้น และทีมช่ำงท่ีมีควำมช ำนำญ
งำน และประสบกำรณ์สูงเป็นจ ำนวนมำก รวมทั้งสำมำรถจดัหำอะไหล่ไดเ้กือบทุกชนิดจำกทั้งภำยใน และ
ต่ำงประเทศ โดยเนน้งำนซ่อมของบริษทัในกลุ่ม และงำนซ่อมของลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรจำกบริษทั เป็นส ำคญั 

2. ธุรกิจกำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนัก ส ำหรับกำรยก ประกอบ ติดตั้ง เคล่ือนยำ้ย และขนส่งเคร่ืองจกัร วสัดุ 
และอุปกรณ์ขนำดใหญ่ โดยมีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเช่ำของบริษทัยอ่ย เป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี 

2.1  งำนเช่ำ และบริกำรด้วยเคร่ืองจักรขนำดใหญ่ ในลกัษณะโครงกำร ( Heavy Lifting )  ด ำเนินกำรโดย 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“ TCR” ) 
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       TCR มุ่งเน้นกำรให้บริกำรงำนเช่ำกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนำดใหญ่ เช่น กลุ่มปิโตรเคมี, พลงังำน
ทดแทน, โรงไฟฟ้ำ, แท่นขุดเจำะ และโครงกำรของทำงภำครัฐ  และขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปยงัลูกคำ้ในแถบ
ภูมิภำคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยควำมพร้อมทำงดำ้นบุคคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และดำ้นเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 
ท่ีมีหลำกหลำย เช่น ขนำด  200  ตนั,  600  ตนั  และ  1,250 ตนั ท่ีมีจ ำนวน 2  คนั ซ่ึงเป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุด
ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย เพ่ือรองรับงำนท่ีมีเพ่ิมข้ึน จำกกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของทำงภำครัฐ และเอกชน 

2.2  งำนเช่ำ และบริกำรทัว่ไป ในลกัษณะงำนรำยวนั, รำยเดือน ด ำเนินกำรโดย บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั 
จ ำกดั (“TCL”) 

      TCL มุ่งเนน้กำรให้บริกำรงำนเช่ำ ดว้ยเคร่ืองจกัร ท่ีมีขนำดตั้งแต่ 10 ตนัข้ึนไป แต่ไม่เกิน 200 ตนั เพ่ือใช้
ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรยก หรือเคล่ือนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นกำรใหบ้ริกำรงำนเช่ำทัว่ไป ทั้งแบบรำยเดือน รำยวนั โดย
ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองมำตรฐำน และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน    

2.3  งำนเช่ำ และบริกำร ในลกัษณะงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด ำเนินกำรโดย บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 
(“TCS”) 

       TCS มุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรงำนเช่ำ ดว้ยเคร่ืองจกัรประเภทคลอเลอร์เครน ตั้งแต่ 50 ตนั ไม่เกิน 200 ตนั รวม
ไปถึงเคร่ืองจกัรประเภทต่ำงๆ ท่ีใชส้ ำหรับงำนฐำนรำก เช่น Drilling Rig, Wall Grab และ Excavator เพื่อกำรขยำยฐำน
ธุรกิจงำนดำ้นฐำนรำก ทั้งในส่วนของภำครัฐ และภำคเอกชน ตลอดจนประเทศเพ่ือนบำ้น เช่น ลำว, กมัพชูำ, พม่ำ เป็น
ตน้ 

บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรกลหนกั ท่ีไวร้องรับกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 

 รถเครน (CRANE) เป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงของภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ และ  เล็ก ทั้ง
งำนภำคเอกชนและโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล รวมถึงกิจกำรท่ำเรือ งำนโรงกลัน่ โรงไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมปิ
โตรเคมี โดยใชใ้นกำรยก ประกอบ หรือติดตั้ง เคร่ืองจกัรหรือส่ิงของท่ีมีขนำดใหญ่มีควำม สูงและน ้ ำหนกัมำก 
ส่ิงของขนำดเล็กท่ีมีควำมสูง รวมถึงส่ิงของทัว่ไป รถเครนส่วนใหญ่ของ  บริษทัฯเป็นรถเครนใชแ้ลว้สภำพดี 
น ำเขำ้จำกประเทศ ญ่ีปุ่น เช่น ยีห่อ้ KATO, TADANO, P&H, KOBELCO, SUMITOMO, IHI, HITACHI ส่วน
รถเครนท่ีน ำเขำ้จำกประเทศเยอรมนัและฮอลแลนด ์เช่น  ยีห่อ้ DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เป็นตน้  

 รถฟอร์คลฟิท์ (FORKLIFT) เป็นเคร่ืองจกัรกลขนำดกลำง ใชใ้นกำรยกสินคำ้ตำมโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
และใชง้ำนตำมท่ำเรือ เพ่ือช่วยในกำรยก ยำ้ยสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ หรือส่งออกไปต่ำงประเทศ รถฟอร์คลิฟท์ของ
บริษัทฯส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำ เข้ำรถใช้แล้วสภำพดีจำกญ่ี ปุ่น เ ช่น ยี่ห้อ  TOYOTA, KOMATSU, 
MITSUBISHI, TCM และยีห่อ้ PPM, BOSS, HYSTER และ YALE จำกยโุรปและอเมริกำ  เป็นตน้ 

 กลุ่มรถเพื่อให้บริการด้านการขนส่งโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ รถหัวลำก (PRIME MOVER) หำงเทรลเลอร์พ้ืนเรียบ
และชำนต ่ำ (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซ่ึงรถในกลุ่มน้ีจะใชใ้นกำรขนส่งเคร่ืองจกัรของบริษทั
ไปยงัหน่วยงำนของลูกคำ้เป็นหลกั 
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ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

        
 
 
 
 
                  ด ำเนินกำรโดยริษทั 
                          (CRANE) 

 
 
 
 
 

                    
 

 
      
                                                                                                                                                                                                ด ำเนินกำรโดยกลุ่มบริษทัยอ่ย                     
                        (TCS, TCL, TCR, TCH) 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในฐำนะท่ีเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรยกและขนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ ขนำดใหญ่ใหก้บัโรงงำน

อุตสำหกรรม และโครงกำรขนำดใหญ่ ไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะใชค้วำมช ำนำญและประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีมีมำอยำ่งยำวนำน รวมถึง

ควำมพร้อมทั้งในเร่ืองของ เคร่ืองจกัรกลหนกั บุคลำกร และระบบด ำเนินกำรท่ีไดม้ำตรฐำนสำกลทั้ง ISO 9001:2008 และ BS 

OHSAS 18001:2007 ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี  ตลอดจนยกระดบักำรใหบ้ริกำรดำ้น

กำรยก และขนยำ้ยเคร่ืองจกัรใหเ้ป็นมำตรฐำนสำกล รองรับกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัรขนำด 1,250 ตนั ท่ีบริษทัมีอยูจ่  ำนวน 2 คนั 

โดยบริษทัฯ ไดว้ำ่จำ้งวศิวกรชำวต่ำงประเทศ  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมเช่ียวชำญ จำกบริษทัชั้นน ำในต่ำงประเทศ  มำช่วยในกำร

ปรับปรุง กระบวนกำรบริกำร และกำรท ำงำน ใหเ้ป็นมำตรฐำนกำรท ำงำนเช่นเดียวกบับริษทัฯ ชั้นน ำระดบัโลก ท่ีใหบ้ริกำรยก

และขนยำ้ย 

จำกกำรท่ีบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจมำเป็นเวลำนำน รวมถึงมีทีมช่ำงท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ  มีทกัษะประสบกำรณ์สูง บริษทั

ฯ จึงมีเป้ำหมำยท่ีจะเพ่ิมผลิตภณัฑอ่ื์นเขำ้มำท ำกำรตลำด และจดัจ ำหน่ำยให้มำกข้ึน เพ่ือให้มีควำมหลำกหลำยในธุรกิจ  ทั้งกำร

เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน ยี่ห้อ XCMG  ให้เป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ทัว่ประเทศ มุ่งเนน้กำรบริกำรหลงักำร

ขำย เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจในสินคำ้ และบริกำร  

ในไตรมำส 4 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัตั้ง สถำบนัฝึกอบรมเดอะเครน ข้ึนเพ่ือพฒันำบุคคลำกรทั้งภำยในองคก์ร 

และภำยนอก ให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรใชแ้ละควบคุมเคร่ืองจกัรอยำ่งถูกวิธี และปลอดภยั โดยวำงเป้ำหมำยท่ีจะเป็น

สถำบนัท่ีสำมำรถออกใบรับรองทั้งเคร่ืองจกัรและผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรใหไ้ดม้ำตรฐำนเดียวกบัสถำบนัระดบัโลก ดว้ยกำรสร้ำง

น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
(เครื่องจักรกลใหม่) 

น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ / ซื้อภำยในประเทศ 
(เครื่องจักรกลเก่ำ) 

ซ่อมบ ำรุงหรือยกเครื่อง (Overhaul) 

เครื่องจักรกลหนักใช้แล้วปรบัสภำพ 

ขำยให้กับลูกค้ำ ขำยหรือให้เชำ่กับบริษัทย่อย 

 ให้เชำ่เป็นโครงกำร                                         ให้เช่ำรำยเดือน ให้เช่ำรำยวัน                        
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หลกัสูตรท่ีเป็นมำตรฐำน โดยบริษทัฯ ไดรั้บควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดีจำก XCMG ทั้งในดำ้นเคร่ืองปฏิบติักำรจ ำลองและวิศวกร

ผูเ้ช่ียวชำญ ซ่ึงยงัจะเป็นกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร โดยให้กำรฝึกอบรมแก่ผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีคุณภำพ และไดรั้บ

กำรรับรองจำกสถำบนัฝึกอบรมเดอะเครน  

การให้บริการและช่องทางการให้บริการ 

กำรใหบ้ริกำรของบริษทัฯเป็นกำรใหบ้ริกำรต่อทั้งผูรั้บเหมำโครงกำร (Sub contractor) และผูใ้ชบ้ริกำรตรง (end user) 
เป็นหลกั โดยมีสดัส่วนกำรใหบ้ริกำรแก่ผูรั้บเหมำโครงกำรร้อยละ 80 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง และมีสดัส่วน
กำรใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรตรงร้อยละ 20 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง  

โครงสร้างรายได้ 

สายผลติภัณฑ์ 
ด าเนินการ 

% การถือ

หุ้นของ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

โดย บริษทั ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลและขนส่ง         

 กำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกล กลุ่มบริษทัยอ่ย 99.99 552.02 38.65 600.10 48.23 462.01 51.21 

กำรให้บริกำรขนส่ง กลุ่มบริษทัยอ่ย 99.99 25.91 1.81 44.19 3.55 28.93 3.21 

การจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก         

เคร่ืองจกัรกลหนกัใหม ่ CRANE  758.51 53.11 327.44 26.32 259.65 28.78 

เคร่ืองจกัรกลหนกัปรับสภำพใหม่ CRANE  45.01 3.15 74.76 6.01 89.61 9.93 

กำรให้บริกำรซ่อมแซมและจ ำหน่ำยอะไหล่ CRANE  32.56 2.28 21.19 1.70 23.88 2.65 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ 1,414.01 99.00 1,067.68 85.81 864.08 95.78 

รายได้อืน่ 14.17 1.00 23.96 1.93 38.08 4.22 

ก าไรจากการขายที่ดนิ (ก่อนหัก ค่าใช้จ่ายภาษ)ี - - 152.55 12.26 - - 

รายได้รวม 1,428.18 100.00 1,244.19 100.00 902.16 100.00 

หมำยเหตุ :  สดัส่วนของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรและขนส่งและรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัมีกำรเปล่ียนแปลงตำมภำวะอุตสำหกรรม
และกำรแข่งขนัในแต่ละช่วงเวลำ 

ลูกค้าหลกั 

ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัดงัน้ี 
1. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมโรงงำนต่ำงๆ (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 38 ของลูกคำ้ทั้ งหมด) เช่น โรงกลัน่น ้ ำมนั 

โรงงำนปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำ โรงงำนเหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ 

2. ลูกค้ำในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 56  ของลูกค้ำทั้ งหมด) ซ่ึงประกอบด้วย
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค กำรก่อสร้ำงฐำนรำก กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน กำรก่อสร้ำงตำมโครงกำร
ต่ำงๆ ของรัฐบำล  

3. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรน ำเขำ้และส่งออก (คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 6 ของลูกคำ้ทั้งหมด) บริเวณท่ำเทียบเรือ 
ลำนพกัตูสิ้นคำ้ ลำนตู ้Container 
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การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรจดัหำเคร่ืองจกัรใหม่ ยี่ห้อ XCMG

จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย มีรำคำไม่แพง   และ

เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้เป็นหลกั ประกอบกบัเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลำดเคร่ืองจกัรนั้น ยงัสำมำรถใชง้ำนได้

อยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับวิธีกำรจดัหำเคร่ืองจกัรของบริษทัฯนั้น จะแบ่งเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 95 

ของมูลค่ำเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรจดัซ้ือในแต่ละปี ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรจดัซ้ือภำยในประเทศทั้งจำกบริษทัผูป้ระมูลเคร่ืองจกัรหรือ

บริษทัท่ีมีควำมตอ้งกำรขำยเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือจบโครงกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรบำงประเภทเกิดกำรขำด

แคลน บริษทัฯอำจจะด ำเนินกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่แทน ส ำหรับวธีิกำรจดัหำเคร่ืองจกัร 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1.   ภำวะกำรแข่งขนัในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมค่อนขำ้งต ่ำ หำกเป็นกำรใหบ้ริกำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ทัว่ๆไปนั้น 

จะมีบริษทัขนำดเลก็ถึงขนำดกลำงใหบ้ริกำรหลำยรำย แต่หำกเป็นกำรเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีควำมซบัซอ้น

หรือน ้ ำหนักมำกในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ผูว้่ำจำ้งจะให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกบัเร่ืองของระบบควำมปลอดภยัในกำร

ท ำงำน จึงท ำใหมี้ผูบ้ริกำรดงักล่ำวเพียงไม่ก่ีรำย และเป็นผูบ้ริกำรรำยเดิมๆ ท่ีใหบ้ริกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง  

2.   ภำวะกำรแข่งขนัของบริษทัผูใ้ห้บริกำรดำ้นกำรยกและขนยำ้ยในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่นั้นมีกำรแข่งขนัใน

ระดบัปำนกลำง เน่ืองจำกโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่มกัจะเป็นโครงกำรระยะยำวจึงมีกำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรส ำหรับ

กำรยกอยำ่งต่อเน่ืองและมีผูใ้หบ้ริกำรท่ีมีควำมพร้อมทำงดำ้นเคร่ืองจกัรนอ้ยรำย 

3.  ภำวะกำรแข่งขันกำรให้บริกำรยกตู ้นั้ น มีกำรแข่งขันน้อย เน่ืองจำกปริมำณงำนท่ีมีค่อนข้ำงมำกเทียบกับจ ำนวน

ผูป้ระกอบกำร  และผูป้ระกอบกำรธุรกิจลำนตู ้Container มีขอ้จ ำกดัชัว่โมงกำรท ำงำนของรถท่ีตอ้งมีกำรหยุดพกัและ

ซ่อมแซม รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีรถส ำรองไว ้เพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรท ำงำน จึงมกัจะมีกำรใชบ้ริกำรจำก

บุคคลภำยนอก เพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรลงทุนในเคร่ืองจกัรกลและลดควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งตู ้Container ไม่ทนั

เท่ียวเรือ เน่ืองจำกรถยกเสียหรือไม่เพียงพอ ฉะนั้นบริษทัท่ีมีควำมพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองจกัรและบุคลำกรทั้งในส่วนของ

คนขบัและช่ำงซ่อมจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัมำกกวำ่  

ปัจจัยความเส่ียง 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและกลุ่มบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดงัน้ี 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบุคคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น 

ธุรกิจของบริษทัฯเป็นธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ ยีห่อ้ ZOOMLION จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีนเคร่ืองจกัรกล

หนกัใชแ้ลว้ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจใหบ้ริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน  รถฟอร์คลิฟท ์ฯลฯ รวมถึงกำรใหบ้ริกำร

ขนส่งโดยรถหัวลำก รถบรรทุกต่ำงๆ   ซ่ึงตอ้งใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น จึงจ ำเป็นตอ้งอำศยับุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำม

เช่ียวชำญในดำ้นเทคนิค เช่นกำรปรับสภำพเคร่ืองจกัร (Overhaul) ให้อยูใ่นสภำพสมบูรณ์พร้อมใชง้ำน กำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรือ

อุปกรณ์ดว้ยควำมรวดเร็วปลอดภยัและมีประสิทธิภำพสูง 
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บริษทัฯ มีกำรจดัตั้ง สถำบนัฝึกอบรมเดอะเครน  เพ่ือท ำกำรฝึกอบรมให้กบับุคคลำกรภำยในบริษทัฯ ให้มีควำมรู้ ควำม

เขำ้ใจกำรดูแลรักษำ และควบคุมเคร่ืองจกัร  และในระยะต่อไปจะขยำยกำรฝึกอบรมให้กบับุคคลภำยนอกท่ีมีควำมสนใจ  และ

สำมำรถเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัฯ  และยงัเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน และไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีดี อนัเป็น

กำรสร้ำงควำมยัง่ยนืดำ้นบุคคลำกรใหก้บับริษทัฯ ไดใ้นระยะยำว 

2. ควำมเส่ียงในเร่ืองอำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเฉล่ียระหวำ่ง 3  ปี ถึง 19 ปี

ดงันั้นบริษทัฯจึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัสภำพกำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือเปรียบเทียบกบักำรซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ เน่ืองจำก

ควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองยนตก์ลไกต่ำงๆ อำจไม่อยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์ท ำให้มีโอกำสท่ีจะประสบปัญหำในระหวำ่งกำรท ำงำนได้

สูงกวำ่เคร่ืองจกัรใหม่ รวมถึงกำรจดัหำอะไหล่และกำรบ ำรุงรักษำ 

ในเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนนำนมำก บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะเปล่ียนแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ ท่ีมีอำยกุำรใชเ้งำนมำนำน 

ดว้ยกำรจ ำหน่ำยออก แลว้น ำเขำ้เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ จำกประเทศญ่ีปุ่นและแถบยโุรป  ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนน้อยกว่ำเขำ้มำทดแทน 

อย่ำงต่อเน่ือง   บริษทัฯ มีกำรดูแลรักษำ และกำรใชง้ำนอย่ำงถูกวิธี จำกทีมช่ำง และผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ  มี

ตรวจเช็คสภำพเคร่ืองจกัรทุกคร้ัง ภำยหลงักำรออกงำน เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรมีสภำพสมบูรณ์ พร้อมใชง้ำน  มีกำรท ำประกนัภยัให้กบั

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ดว้ย 

3. ควำมเส่ียงในกำรพึ่งพำผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนกัรำยใหญ่เพียงรำยเดียวส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ 

บริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้ งจำก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.LTD. หรือ 

XCMG ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนักใหม่ยี่ห้อ XCMG ( ทดแทนรถเครน ยี่ห้อ Zoomlion ท่ีบริษทัยกเลิกกำรเป็น

ตวัแทน )  

บริษทัฯ เนน้กำรพฒันำ และสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั XCMG  ให้มำกข้ึน  โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก XCMG ในกำรท ำ

แผนธุรกิจ เพ่ือขยำยฐำนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ท่ีนอกเหนือจำกรถเครน เช่น รถขุด รถเข็มเจำะ เป็นตน้  ร่วมพฒันำสถำบนัฝึกอบรม

เดอะเครน โดยทำง XCMG  จดัส่งเคร่ืองปฏิบติักำรจ ำลอง และวิศวกรผูเ้ช่ียวชำญเขำ้มำอบรม และให้ควำมรู้กบับุคคลำกรใน

บริษทัฯ     

4. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้นั้นเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด ดงันั้น

กำรจ่ำยช ำระเงินใหแ้ก่ผูจ้  ำหน่ำยจึงตอ้งเป็นไปตำมสกลุเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเป็น 3 สกลุหลกัคือ เงินเยนญ่ีปุ่น (JPY)  เงิน

ยูโร (EURO)และ ดอลลำร์สหรัฐ (USD) อีกทั้งเป็นกำรซ้ือภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น L/CTerm ส ำหรับเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ และไดรั้บ

เทอมกำรคำ้ 180 วนั จำกผูจ้  ำหน่ำยรถ Zoomlion โดยไม่มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ดงันั้นจึงส่งผลใหบ้ริษทัฯมีควำมเส่ียง

จำกก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน  หำกอตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นนยัส ำคญัระหวำ่งวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือ-ขำย

เคร่ืองจกัร และวนัท่ีท ำกำรจ่ำยช ำระเงินจริง  
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ทั้ งน้ี บริษทัฯได้มีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยอัตรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ ( Forward Contract )กับสถำบันกำรเงิน หำกอตัรำ

แลกเปล่ียนในช่วงท่ีตอ้งท ำกำรช ำระเงินมีควำมผนัผวนมำก  ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกลุเยนอยู่

ประมำณ 2.96 ลำ้นเยน  ดอลล่ำร์สหรัฐอยูป่ระมำณ 0.93 ลำ้นดอลลำร์ และยโูรอยูป่ระมำณ 0.25 ลำ้นยโูร 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน 

ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯนั้นอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรซ้ือขำยเคร่ืองจกัร  เช่น  ควำมเส่ียง

จำกกำรถูกฟ้องร้องให้ช ำระหน้ีแทนลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมรับผิด  หรือควำมเส่ียงจดทะเบียนเคร่ืองจกัร

ให้กบัลูกคำ้ล่ำชำ้ รวมทั้งมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรเกิดอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรท ำงำนได ้ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำม

เสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดีควำมถูกฟ้องร้องจำกกำร

ด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 1 คดีคิดเป็นมูลค่ำกำรถูกฟ้องร้องประมำณ 11.87 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรตั้งส ำรอง

ควำมเสียหำยโดยอำ้งอิงจำกค ำพิพำกษำของศำล รวมถึงกำรขอค ำปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฏหมำยแลว้ แต่อยำ่งไรก็ตำม เพื่อลดควำม

เส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่เขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนักำรขำย

ในทุกกรณี รวมถึงกำรด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรกำรโอนให้พร้อมและแจง้ให้ทรำบถึงขอ้จ ำกดัในกำรโอน เช่น ผูซ้ื้อตอ้งมี

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งก่อนจึงสำมำรถท ำกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัรได ้เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์

และมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีเนน้ในเร่ืองของควำมปลอดภยัสูงสุด นบัตั้งแต่กำรออกแบบกำรท ำงำน กำรปฏิบติังำนโดยบุคคลำกรท่ี

มีประสบกำรณ์ท่ีเนน้ในเร่ืองควำมปลอดภยั รวมถึงกำรจัดท ำประกนัภยักำรเกิดอุบติัเหตุส ำหรับกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของกลุ่ม

บริษทัฯ โดยบริษทัประกนัภยัเหล่ำนั้นจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 

รวมถึงกำรพิจำรณำเพ่ิมวงเงินคุม้ครองใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินงำนนั้นๆ  
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โครงสร้างการถือหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 18  มีนำคม  2559 มีดงัน้ี  

ช่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.  กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี 1 424,927,167 61.02 

2.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 15,951,139 2.29 

3.  นำยชยัรัตน์  โกวทิมงคล 12,349,935 1.77 

4.  นำงศิริรัตน์  จำรุสมบติั 11,667,655 1.68 

5.  นำยสุทศัน์  หิรัญญำภินนัท ์ 11,000,083 1.58 

6.  นำยโสรัตน์  วณิชวรำกิจ 10,903,819 1.57 

7.  นำยวสุิทธ์ิ  ภูวรัฐวรำธรณ์ 6,728,720 0.97 

8.  นำยณรงคศ์กัด์ิ  ยิง่เจริญอนนัต ์ 6,000,033 0.86 

9.  น.ส. ขวญัใจ   เหมำะประสิทธ์ิ 5,982,142 0.86 

10.  คุณณฐัภพ  รัตนสุวรรณทวี 5,801,112 0.83 

11.  อ่ืน ๆ (3,383 รำยผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.74) ) 185,112,880 26.57 

รวม 696,424,685 100.00 
หมำยเหตุ : 1. กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสีประกอบดว้ย   

 – นำยธงไชย แพรรังสี 239,958,333 หุ้น 
 
 

 – นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี 30,952,378 หุ้น 
  – นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 30,952,377 หุ้น 

 – นำงสำวเจนจิรำ  แพรรังสี 28,544,970 หุ้น 
 – นำยวนัชนะ  แพรรังสี 28,544,970 หุ้น  

 
 
 

 – นำงสำวจิรำลกัษณ์  แพรรังสี 28,301,321 หุ้น 
  

 
 
 

– นำงสำววนิดำ  ดำรำฉำย 28,088,165 หุ้น 
 – นำงสำวนทีพร  ดวงสวสัด์ิ 9,584,653 หุ้น 

   
 
 

424,927,167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ขำ้งตน้แต่ละรำยไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ258หรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ำยใตผู้มี้อ  ำนำจควบคุมเดียวกนั 
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           โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ด้ำนงำนกำรตลำดวิศวกรรม 

รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
ด้ำนกำรเงินและงำนสนับสนุน 

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนงำนสนับสนนุองค์กร 

เลขำนุกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ 

ที่ปรึกษำ 

ที่ปรึกษำและทีม
ผู้ช ำนำญกำร 

จป.วิชำชีพ 

TCS 

Dealership Business Unit 

ZZ(Zoomlion 

TCL 

TCR 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน สถำบันฝึกอบรมเดอะเครน 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ผู้ช่วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ด้ำนวิศวกรรม 
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โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรบริหำร 
4. ผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการบริษัท    ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยธงไชย  แพรรังสี รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร  

3.  นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ กรรมกำรอิสระ 

4.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมกำรอิสระ 
5.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรอิสระ 

6.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต กรรมกำร 
7.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำร 

8.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 

9.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี* กรรมกำร 
10.  นำงสำวจนัทร์จิรำ   แพรรังสี กรรมกำร 

หมำยเหตุ         *  นำงสำวจิรำภรณ์  แพรรังสีไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น “ นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี ”  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2558 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นำยธงไชย แพรรังสี หรือ นำยเจษฎำ พรหมจำต หรือนำงสำว

อญัญชิ์สำ  แพรรังสี ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์หรือ นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย  หรือ นำงสำวจนัทร์จิรำ แพร

รังสี รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจและหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ ภำยใตข้อ้บงัคบัท่ีก ำหนดไวข้องบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีคณะกรรมกำร

อำจจะมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ไดโ้ดยใน

กำรมอบอ ำนำจนั้นจะตอ้งอยูภ่ำยใตข้อบเขตแห่งอ ำนำจของคณะกรรมกำรและมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูรั้บมอบ

อ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจนคณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯรวมทั้งมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) ก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น นโยบำยทำงดำ้นกำรเงิน นโยบำยในกำรระดมทุน กำรบริหำรเงินทุน 
กำรใชห้ลกักำรบญัชี กำรบริหำรคลงัสินคำ้ และนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

3) ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ ของบริษทัฯ 
4) พิจำรณำอนุมติังบประมำณประจ ำปี งบประมำณเพ่ิมเติม กำรทบทวนงบประมำณกำรลงทุน และกำรขอใชง้บกำร

ลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ รวมทั้งก ำกบัดูแลกำรด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน 
5) ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตำมหรือดีกวำ่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และก ำหนดแนวทำงแกไ้ขในกรณีท่ี

มีอุปสรรค 
6) มีอ ำนำจอนุมติัเงินกู ้หรือกำรขอสินเช่ือใดๆ เพ่ือธุรกรรมตำมปกติของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูค้  ้ำประกนัหรือกำรช ำระ

เงิน หรือกำรช ำระหน้ีเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัฯ โดยมีวงเงินแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมคู่มืออ ำนำจ
อนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ  

7) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดของแผนอตัรำก ำลงั กำรคดัเลือก กำร
ฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

8) กำรก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำน ใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีบงัคบัใช ้
9) จดัให้มีรำยงำนขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทัว่ไปอยำ่งถูกตอ้ง 

ทนักำรณ์ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
10) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั และก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สำระส ำคญั 
11) สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ* กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั* กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
*    เป็นผูมี้ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญดำ้นบญัชีกำรเงิน  
  โดยมีนำงจิตรำ  ทองสมุทร  ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมก ำหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1)   สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ท่ี

เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม

เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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3) สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลง

นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร(Charter) 

(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

7) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร    ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยธงไชยแพรรังสี ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  นำยเจษฎำ    พรหมจำต รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
3.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
4.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำรบริหำร 
5.  นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 
6.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 
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ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีศึกษำในรำยละเอียด และกลัน่กรองงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ กำรก ำกบัดูแล

กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยเฉพำะในรำยละเอียดเชิงนโยบำยเพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวทำงของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ตลอดจนให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมนโยบำยท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้หรือปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำร

บริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯท่ีก ำหนดให้
สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนั ท่ีไดก้ ำหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัฯเห็นชอบ 

2) ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ
เห็นชอบ 

3) ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจำ้ง 
กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษทัฯท่ีก ำหนดใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
เอ้ือต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯท่ีก ำหนด ใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
6) ด ำเนินกำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชี กูย้ืม จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนั และกำรอ่ืน 

รวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตำมวตัถุประสงค ์เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของ
บริษทัฯ ภำยใตอ้  ำนำจวงเงินแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ 

7) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติั

รำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯและตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงกำร

อนุมัติรำยกำรดังกล่ำวจะต้องน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯพิจำรณำต่อไป โดย

กรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใน

เร่ืองดงักล่ำว 
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ผู้บริหาร   ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยเจษฎำ พรหมจำต ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  /  

รักษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนกำรตลำดและวศิวกรรม / 
รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นวศิวกรรม  

2.  นำยธงไชย  แพรรังสี ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำร 
3.  นำยช ำนำญ งำมพจนวงศ ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรเงินและงำนสนบัสนุน / 

รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน  
4.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนสนบัสนุนองคก์ร / 

รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร และนกัลงทุนสมัพนัธ์ /  
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยสนบัสนุนงำนบริหำร 

5.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรตลำด และพฒันำธุรกิจ / 
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค ์ ตำมแนวทำงนโยบำยของ

บริษทัฯ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้ รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 

และตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

2) มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย บุคคลตำมจ ำนวนท่ีจ ำเป็นและเห็นสมควร ใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯเพ่ือ

ปฏิบติัหนำ้ท่ีทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสม และมีอ ำนำจ

ในกำรปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังำนตำมควำมเหมำะสม 

3) เป็นตวัแทนและเป็นผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร 

4) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช ำระเงิน กำรท ำสญัญำซ้ือขำย กำรท ำสญัญำ

เช่ำปฏิบติังำน และสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 

5) มีอ ำนำจในกำรอนุมติัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ กำรเบิกเงินยืมทดรองจ่ำย ตำมท่ีก ำหนดในอ ำนำจอนุมติัวงเงินท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัฯก ำหนดให ้

6) พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทุนของบริษทัฯ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

7) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

8) ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนโดยทัว่ไปของกิจกำร 

9) พิจำรณำอนุมติในแผนกำรปฏิบติักำรของแต่ละฝ่ำยงำน และพิจำรณำอนุมติัค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกินอ ำนำจสั่ง

กำรของฝ่ำยงำนนั้นๆ  

10) มีอ ำนำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นสมควรท ำหนำ้ท่ีจดักำรและด ำเนินกำรแทนประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรในเร่ืองท่ีจ ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรซ่ึงอยู่ภำยใต้

หลกัเกณฑข์องกฎหมำย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯในแต่ละครำว 
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ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของคณะกรรมกำรบริษทัฯให้แก่ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรนั้น ตลอดจนกำร

มอบอ ำนำจให้แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นควร จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีตน

หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯและ

ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำร

ในลกัษณะดงักล่ำว ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจ จะตอ้งน ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ

เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯไดพิ้จำรณำต่อไป 

นอกจำกน้ีในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรใดเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวตอ้ง

ไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรตำมท่ีประกำศดงักล่ำวก ำหนดไว้

ในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำว 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นำงสำววนิดำ  ดำรำฉำย 

เป็นเลขำนุกำรบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเป็นผูรั้บผิดชอบและท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทัฯ โดย

มีหนำ้ท่ีดูแลให้บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ

บริษทัฯ เพ่ือใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

เลขำนุกำรบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีหน้ำท่ีตำม

กฎหมำยของเลขำนุกำรบริษทั ดงัน้ี 

1) ปฏิบติังำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยควำมระมดัระวงั 

2) บทบำทหนำ้ท่ีในกำรให้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

และตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของหลกักำรดงักล่ำว 

3) เป็นผูป้ระสำนงำนด้ำนผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้หน่วยงำนดังกล่ำวท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทนบริษทัฯในกำรสร้ำง

ควำมสัมพนัธ์อนัดี ดว้ยกำรส่ือสำรขอ้มูลต่ำงๆ และกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัต่อผูถื้อหุ้น นกัวิเครำะห์ และ

ประชำชนทัว่ไป  

4) จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

6) จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงคณะกรรมกำรบริหำร และดูแลจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชุม วำระกำร

ประชุม รวมถึงเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ  พร้อมน ำส่งใหค้ณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม

อยำ่งนอ้ย 7 วนั  เพ่ือใหมี้เวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลก่อนเขำ้ประชุม 
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7) จดักำรประชุมผูถื้อหุ้นและดูแลจดัเตรียมหนงัสือแจง้กำรประชุม วำระกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงิน

บริษทั หนงัสือมอบอ ำนำจ รวมถึงเอกสำรแนบตำมวำระต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และจดัส่งล่วงหนำ้ให้ผูถื้อหุน้ 

เพ่ือใหมี้เวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลเหล่ำนั้นก่อนเขำ้ประชุม รวมถึงกำรส่งหนงัสือแจง้ประชุมและเอกสำร

แนบดงักล่ำวต่อกรมพฒันำธุรกิจและกำรลงประกำศแจง้ขอ้มูลในหนงัสือพิมพต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเช่นกำรลงลำยมือช่ือของ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ องคป์ระชุม รวมถึงกำรลงคะแนนเสียงในวำระต่ำงๆ  

9) ช่วยเหลือกรรมกำรเพ่ือใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย ์ 

10) ติดตำมกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

11) เป็นผูป้ระสำนงำนเร่ืองกำรเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   

12) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำวๆ ไป 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ รวมถึงกรรมกำร

ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ วิธีกำรสรรหำกรรมกำรของบริษทัฯจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

คุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยคัดเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตัวแทนหรือได้รับกำรเสนอช่ือจำกผู ้ถือหุ้น จำกนั้ น

คณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง ส ำหรับวิธีกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำถึงควำม

เป็นอิสระตำมนิยำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงคดัเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บกำร

เสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น จำกนั้นคณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของ

ผูบ้ริหำรนั้นคณะกรรมกำรจะคดัเลือกผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ อำทิ ดำ้นกำรตลำด ดำ้นบญัชี และดำ้นกำรเงิน เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี เ ง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้ งกรรมกำรบริษัทฯตำมท่ีก ำหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัทฯสำมำรถสรุป

สำระส ำคญัไดด้งัน้ี  

1) คณะกรรมกำรของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน โดยท่ีกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด  

2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑว์ธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป  

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั

เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ก ำหนดใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 
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3) เม่ือมีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถำ้

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจำกเง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯแลว้ บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำร

ตรวจสอบและถ่วงดุล จึงไดมี้กำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรใหป้ระกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดย

มีหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือเป็นผูมี้อ  ำนำจ

ในกำรควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ โดยต้องไม่มี

ควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในกำรเงินและกำร

บริหำรงำนของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ใน

ลกัษณะท่ีอำจท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็น

เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

4) ไม่เป็นญำติสนิทกบั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ และไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และสำมำรถปฏิบติัภำรกิจ และแสดงควำมเห็นไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ำยใตอิ้ทธิพล

ของกลุ่มบุคคลใด ๆ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษทัในกลุ่มธุรกิจ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีมีขนำดรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกันอน่ึง ค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2558 เม่ือวนัองัคำรท่ี 28 เมษำยน  พ.ศ. 2558 มีมติ
อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายเดอืนประกอบด้วย 

ประธำนกรรมกำร เดือนละ 40,000 บำท  

รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บำท 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เดือนละ 20,000 บำท  

ค่าเบีย้ประชุม เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมดงันี ้

เบ้ียประชุมประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังละ 12,000 บำท/คน  

เบ้ียประชุมรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรคร้ังละ 10,000 บำท/คน  
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บ าเหน็จกรรมการ 

เม่ือมีกำรจ่ำยปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรบ ำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้กบักรรมกำรทุก
ต ำแหน่ง แต่ทั้งน้ีผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลำ้นบำท 

ส ำหรับกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีมำกกวำ่ 1 ต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน ตำมต ำแหน่งท่ีสูงกวำ่เพียงต ำแหน่งเดียว
และกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 

คณะกรรมการ 
ปี 2557  ปี 2558 

รายละเอยีดของค่าตอบแทน จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวน
(คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมกำร 11 4,810,000.00 10 2,296,000.00 
เบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำย
เดือนและบ ำเหน็จกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรและ
ผูบ้ริหำร 

8 29,692,338.54 7 25,554,812.65 
เงินเดือน โบนสัและ
สวสัดิกำร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 

 
  

                                      หน่วย : บำท 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2557 ปี 2558 
เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 
บ าเหน็จกรรมการ 

เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 600,000 240,000 576,000 - 
2.  นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ 530,000 180,000 520,000 - 
3.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 430,000 200,000 390,000 - 
4.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั 420,000 200,000 400,000 - 
5.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต 300,000 180,000 70,000 - 
6.  นำยธงไชย แพรรังสี 70,000 140,000 60,000 - 
7.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ 100,000 200,000 80,000 - 
8.  นำงสำวนทีพร ดวงสวสัด์ิ** 70,000 140,000 - - 
9.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 100,000 200,000 70,000 - 
10.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี 80,000 160,000 60,000 - 
11.  นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 90,000 180,000 70,000 - 

รวม 2,790,000 2,020,000 2,296,000 - 
หมำยเหตุ :  ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือน และบ ำเหน็จกรรมกำร 
                ** คุณนทีพรดวงสวสัด์ิ ลำออกจำกกรรมกำรบริษทั มีผลวนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 
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ค่าตอบแทนอืน่ 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีรถยนตป์ระจ ำต ำแหน่งส ำหรับกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรจ ำนวนทั้งส้ิน 8 คนั และค่ำน ้ ำมนัเป็น

จ ำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนโดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2550 ภำยใตก้ำรจดักำร

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน บีที จ ำกดั โดยพนักงำนจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนร้อยละ 2.00 ของค่ำจำ้งและนำยจำ้ง

จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนใหแ้ก่พนกังำนร้อยละ 2.50 ของค่ำจำ้ง 

การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำน โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี  ปฏิบติัตำม กฏ ระเบียบ และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกัคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คง และเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงมีสำระส ำคญั แบ่ง
ออกเป็น  5  หมวด ดงัน้ี 

หมวด ที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกั และใหค้วำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆท่ำน อยำ่งเท่ำเทียมกนั  โดยไม่กระท ำ

กำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือกำรรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรใชสิ้ทธิ เพ่ือให้ควำม
มัน่ใจวำ่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บควำมคุม้ครองสิทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบถึงควำมคืบหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบโดยตรงหรือผำ่นทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวก ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยเขำ้ร่วมประชุม โดยก ำหนดวนั เวลำ ท่ีเหมำะสม จดัสถำนท่ี
ประชุมฯ ท่ีสำมำรถเดินทำงไดส้ะดวก หรือใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ  และเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหนำ้อยำ่ง
นอ้ย 2 ชวัโมง ก่อนกำรประชุม 

3. บริษทัฯ จะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ส ำหรับ
พิจำรณำ ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั หรือ 14 วนั ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีกฏหมำย
ก ำหนด พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบกำรพิจำรณำ  ในทุกๆ วำระกำรประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะ 3 รูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน  พร้อมทั้งค  ำแนะน ำ
ในกำรมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมแทนได ้

4. ก่อนเร่ิมกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบตัในกำรประชุม และวธีิกำรออกเสียงลงคะแนน      ใน
ระหวำ่งกำรประชุม  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ  และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิใน
กำรแสดงควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งกำรตั้งค  ำถำมใดๆ ตำมวำระกำรประชุม ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี โดยประธำนท่ี
ประชุม กรรมกำร และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเฉพำะเร่ืองต่ำงๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภำยใน ท่ีปรึกษำทำง
กฎหมำย  และผูส้อบบญัชี  เขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถำมต่ำงๆ 

5.  บริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้น ลงคะแนนที
ละคน 

6. บริษทัฯ  ไม่ไดเ้พ่ิมวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลง ขอ้มูลส ำคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 
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7. หลงัเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นขอ้ซกัถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุม
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้น  และสรุปดว้ยกำรลงมติและนบัคะแนนเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้โดย
จดัส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นไปยงัตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต ์  www.chukai.co.th   ของ
บริษทัฯ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด ำเนินกำร

ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะเพ่ือใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยในกำรประชุมใหญ่สำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือนำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ซ่ึงเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมวำระ
ในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูล 

3. บริษทัฯ จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ โดยน ำระบบบำร์โคด้เขำ้มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผลกำร
ลงคะแนน พร้อมทั้งจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม ซ่ึง
จะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกเวน้กรณีเลือกตั้งกรรมกำรจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และภำยหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม เจำ้หนำ้ท่ี
จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกวำระ 

4. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัฯ จัดท ำและบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยรับทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุนสมัพนัธ์ และบริษทั
ฯ ไดจ้ดัส่งรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงักำรประชุมเสร็จส้ินไม่เกิน 14 วนั  

5. บริษทัฯมีนโยบำยและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดในกำรจดักำรขอ้มูลภำยใน โดยจดัให้รับทรำบเฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เท่ำนั้น กำรรำยงำนหรือเผยแพร่ขอ้มูลภำยในจะสำมำรถปฏิบติัไดเ้ฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น โดยทั้งน้ี
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯทุกท่ำนทรำบถึงภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อขอ้มูลภำยใน ไม่น ำมำใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และบริษทัฯก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ใหผู้บ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยในของบริษทัฯ
ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเห็นชอบด้วยกบั
รำยกำรระหว่ำงกนันั้น ทั้ งน้ี กำรอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯควำมยุติธรรม 
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขและรำคำตลำด นอกจำกน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรืออำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ในรำยกำรระหวำ่งกนั จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมติัรำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะดงักล่ำวได ้เพ่ือ
ควำมเป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและหำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเขำ้ข่ำยตำมขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง ขอ้ก ำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษทัฯจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ ตลท. โดยก ำหนดรำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำ
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รำยกำรกบับุคคลภำยนอกและไดเ้ปิดเผยรำยกำระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ 
เหตุผล / ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

คณะกรรมกำรอนุมติัในหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนักงำน ก.ล.ต.ในกำรปฏิบติัตำมำตรำ 79/12(1) แห่ง
พรพรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง
จะกระท ำธุรกรรมกบับริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2553 มีมติใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมติัธุรกรรมดงักล่ำว หำกธุรกรรมนั้น
มีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงจะกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรอง
ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั  ทั้งน้ีโดยฝ่ำย
จดักำรจะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือทรำบตำมควำมประสงคต่์อไป 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำมร่วมมือ
ใหก้รรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรท่ำนนั้นงดออกเสียงหรือควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยในกำรควบคุมกรรมกำรและผูบ้ริหำรไม่ให้น ำขอ้มูลภำยในองคก์ร ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนซ่ึงอยู่ในหน่วยงำนท่ีรับทรำบขอ้มูล
ภำยในท ำกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผย และ 3 วนั หลงักำรเปิดเผยขอ้มูล งบกำรเงิน
แก่สำธำรณชน โดยก ำหนดไวใ้นประกำศของบริษัทฯเร่ืองนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยำบรรณพนกังำน ทั้งน้ี ไดมี้กำรก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ นอกจำกน้ีบริษทัฯได้
ด ำเนินกำรแจง้ให้ผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถึงภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต่์อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตำมขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลทัว่ไปจำก 
ก.ล.ต.  

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วำ่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยในไดแ้ก่ พนกังำน

และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ คู่คำ้ คู่แข่ง และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกบริษทัฯ 
ไดต้ระหนกัถึงกำรสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสร้ำงก ำไร และสร้ำงควำมส ำเร็จ
ในระยะยำวของบริษทัฯ ได ้ โดยบริษทัฯ จะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ี
เป็นกำรละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
ผู้ถือหุ้น บริษทัจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งซ่ือสัตย ์โดยยึดมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจให้ย ัง่ยืน และเป็นผูน้ ำดำ้นมำตรฐำนกำร

ใหบ้ริกำรดำ้นขนส่งดว้ยควำมมุ่งมัน่ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนท่ีน่ำพึงพอใจในระยะยำว 

คู่ค้า ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้โดยปฏิบติั

ตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆอยำ่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง บริษทัฯ จะประพฤติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวธีิกำรไม่สุจริตเพ่ือท ำลำยคู่แข่งขนั 

เจ้าหนี ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 
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ลูกค้า บริษทัฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ทั้งในดำ้นคุณภำพของบริกำรท่ีดีทีได้

มำตรฐำนและกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำย รักษำควำมลบัของลูกคำ้ 

พนักงาน บริษทัฯ จะปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมเป็นธรรมโดยมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม 

สังคม บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมโดยยึดมัน่เป็นนโยบำยท่ีจะ

ดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัจำกกิจกรรมของบริษทัซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บมำตรฐำน ISO 

9001:2000 ทีเก่ียวกบั Quality Management System     และ ISO 18001:1999 ท่ีเก่ียวกบั Occupation Health 

& Safety  จำก TUV Rheinland  นอกจำกนั้นบริษทัฯ พึงท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

อยำ่งเคร่งครัด 

ส ำหรับกำรร้องเรียนแจง้เบำะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีบกพร่องหรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถร้องเรียนโดยส่งจดหมำยถึงประธำน
กรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 42/62 หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 ต  ำบลบำงแกว้ 
อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บขอ้มูลผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั  

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯค ำนึงถึงควำมส ำคญัของนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (The Principles of 
Good Corporate Governance) โดยก ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีโปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำร
ควบคุมและตรวจสอบภำยใน ส่วนกำรบริหำรควำมเส่ียงบริษทัฯพยำยำมควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงใกลชิ้ด และยงั
ค ำนึงถึงเร่ืองจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร งบกำรเงินของ
บริษทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี โดย
กำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบำยบัญชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร
และเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน 

ความสัมพนัธ์ของผู้ลงทุน 

ภำยหลงับริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัฯมีนโยบำยจะจดัใหมี้ผูดู้แลงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อ
ดูแลเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทั่วถึง ทั้ งรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลทัว่ไป 
ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัฯต่อนกัลงทุน
สถำบนั ผูถื้อหุน้ เจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และประชำชนผำ่นช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนั้นบริษทัยงัไดมี้กำร
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัทั้งภำษำไทยและภำษองักฤษโดยมี นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูช่้วยประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำนงำนสนับสนุนองค์กร ท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้ดูแลงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงสำมำรถติดต่อได้ท่ี โทรศัพท์
หมำยเลข 02-715-0000  หรือ www.chukai.co.th 

mailto:boardofficce@chukai.co.th
http://www.chukai.co.th/
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯมีบทบำทอยำ่งเป็นอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- ก ำหนด วสิยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทัฯ 
- ก ำกบัดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบติัของฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย

ท่ีวำงไว ้
- ดูแลใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ  
- ดูแลให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้บริษทัฯไดรั้บประโยชน์

สูงสุด 
- ดูแลสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัฯเขำ้รับกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษัทฯได้ก ำหนดขอ้พึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน เพ่ือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำรกิจของบริษทัฯดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม และรับผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  
ในปี 2558 บริษทัมีคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 10  ท่ำน ประกอบดว้ย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร    จ ำนวน  6  ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ    จ ำนวน  4   ท่ำน 

ดังนั้นบริษทัฯ มีกรรมกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
กรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ ดงันั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบติังำนใน
ฐำนะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยำ่งเป็นอิสระ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและสอบทำนกำรบริหำรงำน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัฯ ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน ท ำให้ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ  และมีกำรถ่วงดุลในมติท่ีส ำคญั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง อ ำนำจท่ีมอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯจะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรใด ๆ 
ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำม

จ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ โดยมีกำรจดัหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมเป็นระยะเวลำล่วงหนำ้ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้
คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม   
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่ละคร้ัง ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอและมำกพอท่ี
กรรมกำรจะสรุปปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ นอกจำกนั้นประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี
เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม และไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสำมรถใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดือนเพ่ือน ำเสนอในกำร
ประชุมคร้ังถดัไป เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ สำมำรถติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯได ้

ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เวลำประชุมเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ในแต่ละคร้ัง
จะเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เป็นกำรประชุม
วำระปกติ 4 คร้ัง และเป็นกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  4 คร้ัง โดยรำยละเอียดกำรเขำ้ประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี  2558 มีดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      
(8 คร้ัง) 

ประชุมทั้งหมด      
(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 8/8 - 

2. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 8/8 8/8 
3. นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 8/8 7/8 

4. นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 8/8 8/8 

5. นำยเจษฎำ  พรหมจำต  กรรมกำร 7/8 - 
6. นำยธงไชย แพรรังสี รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร 6/8 - 

7. นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำร 8/8 - 
8. นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ 7/8 - 

9. นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี กรรมกำร 6/8 - 

10. นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำร 7/8 - 

คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี  
19/2549 เม่ือวนัท่ี 8 ธันวำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2551 และท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2552 ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน ซ่ึงมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯโดยอ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณี
ท่ีมีวำระเร่งด่วน 

คณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 6 ท่ำนโดยอ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำมรำยละเอียดใน
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร และคณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ร่วมกบัผูบ้ริหำรเป็นประจ ำประมำณเดือนละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำม

เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงกำรเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนำดรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกนัอน่ึง ค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งส้ิน  25.55  ลำ้นบำท  
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งใน
ระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ จึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำน 
ผูบ้ริหำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิดประโยชน์ และมีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม ควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหวำ่งกนั
อยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบรำยงำนทำงกำรเงิน
เสนอผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ นอกจำกนั้น บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯก็ไดท้ ำกำรประเมิน
และทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯในกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปีและไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหนำ้รำยงำนผลกำรตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

 นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลัก และ
กิจกรรมทำงกำรเงินส ำคญัของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้และมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบ กำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมี
ควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดรั้บกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ดว้ย 

2. การประเมนิความเส่ียง บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนดมำตรกำร
บริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้เกียวขอ้งทุกฝ่ำย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และต่อสังคม ดว้ย
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม ให้ขอ้มูล และค ำแนะน ำท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคำ้ และบริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อีกทั้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้ 

2. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของพนักงำน ไม่ใช้
แรงงำนเด็ก ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวติท่ีดีทั้งหนำ้ท่ีกำรงำน และครอบครัว  โดยบริษทัฯ มีกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ และสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น เบ้ียประกนัชีวิต เคร่ืองแบบพนกังำน อำหำรกลำงวนั  แจกทุนเรียนดีและทุนส่งเสริม
กำรศึกษำใหก้บับุตรธิดำพนกังำน และเงินช่วยเหลืองำนศพของญำติพนกังำน 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

37 
 

3. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯยึดหลกัและด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคำ้และบริกำร

โดยตรงจำกบริษทัฯใหค้วำมมัน่ใจไดว้ำ่นอกจำกจะไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีรำคำท่ียติุธรรม มีคุณภำพท่ีดีบริษทัฯมี

นโยบำยท่ีให้ลูกคำ้ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรรับสินคำ้ และบริกำรท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนโดยก ำหนดให้มีกำร

รับประกนัสินคำ้ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

4. การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงกำรดงัน้ี 

  กำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  โดยบริษทัฯ มีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ให้แก่บุตรพนกังำน ซ่ึงในปี 2558 ไดม้อบ

ทุนกำรศึกษำใหก้บับุตร ธิดำ พนกังำนต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 14   

การควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัรวม 3  

ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมนั้น คณะกรรมกำรไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำร

ไดแ้สดงควำมเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

1. องคก์รและสภำพแวดลอ้ม : บริษทัฯมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร

และไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีวดัผลไดเ้พ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและพนกังำนและ

ก ำหนดวธีิปฏิบติังำน ระเบียบปฏิบติังำน บทลงโทษส ำหรับผูก้ระท ำควำมผิดไวใ้นคู่มือพนกังำน 

2. กำรบริหำรควำมเส่ียง : บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวเิครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตขุองปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนดมำตรกำรบริหำร

ควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของฝ่ำย

บริหำรในแต่ละระดบั และมีขั้นตอนในกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่ำว 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล : บริษทัฯไดเ้สนอขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจอย่ำง

เพียงพอ จดัให้มีกำรกระจำยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส ำหรับกำรใชง้ำนระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นประจ ำทุก

เดือน พฒันำระบบเพ่ือกำรบริหำรสินทรัพย ์กำรเรียกเก็บเงินจำกลูกคำ้ให้ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำ จัดท ำขอ้มูล

ทำงดำ้นบญัชีและกำรเงินไดต้รงตำมก ำหนด 

5. ระบบกำรติดตำม : บริษทัฯมีกำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจกบัผลกำรด ำเนินงำนจริงรวมทั้งกำรท ำรำยงำน

ใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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นอกจำกน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั ไดศึ้กษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุม

ภำยในดำ้นบญัชีของบริษทัตำมท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวำ่จ ำเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบติังำนให้รัดกมุ

และเหมำะสม ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหน้ำรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2554  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 ไดมี้มติแต่งตั้ง  นำงจิตรำ  ทอง

สมุทร ให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธันวำคม 2554 เน่ืองจำกว่ำเป็นบุคคลท่ีมี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบติังำนท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของบริษทั

(ประวติัตำมเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1 ) 

นโยบายการจ่ายปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรในแต่ละงวดบญัชีหลงัจำกหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยกำร

จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว จะ

ข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต

ดว้ย 

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย จะข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสม แผนกำรลงทุน และจะค ำนึงถึงกระแส

เงินสดและฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ยเป็นส ำคญั 
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รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ตำมนโยบำยของบริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอำจ

มีควำมขดัแยง้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละ

ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติ ฝ่ำยบริหำรสำมำรถ

ด ำเนินกำรไดต้ำมปกติ แต่ทั้ งน้ีจะตอ้งน ำเสนอกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมทุกคร้ัง 

เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผล รวมทั้งเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำรนั้นๆ 

ส ำหรับในกรณีท่ีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ จะก ำหนดให้ต้องน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทั้งน้ีหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญ

ในกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว บริษทัฯจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนั้น ๆ เป็นผูใ้ห้ควำมเห็น

เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำร

ตดัสินใจและใหค้วำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรำยกำรดงักล่ำวก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

ทั้งน้ีกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้หรือมี

ส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันั้นๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนำคตหำกบริษทัฯมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดใหเ้ง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรจะตอ้งเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินงำนทำง

กำรคำ้ปกติและเป็นรำคำตลำด มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้

ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำรำยกำร  รวมถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร

ด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว บริษทัฯจะ

ให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนั้ นๆ เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

ทั้ งน้ีกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งจะ

มีกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและกำรรำยงำนผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลท.  
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รายละเอยีดรายการระหว่างกนัในปี 2558  
    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2558 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ กรรมกำรของบริษัทฯ ได้แก่ คุณ

ธงไชย แพรรังสี  ให้บริษัทฯและ

บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้ นเพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร โดย

ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 

 

 

0.57 

0.00 

0.57 

0.00 

กรรมกำรให้กูย้ืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำรกู้ยืม

ดงักล่ำวไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำร

ดงักล่ำวเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กลุ่ม

บริษทัฯ เพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มี

กำรคิดอัตรำผลตอบแทน และไม่มีผลประโยชน์ทั้ ง

ทำงตรงและทำงออ้ม ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทัฯ และไม่

มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยค่ำท่ีดินของ TCH ให้

คุณธงไชย แพรรังสี เน่ืองจำกรำยกำร

ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ท รัพย์ใ นค ดี

ลม้ละลำย จึงบนัทึกเป็นรำยกำรค่ำเช่ำ

ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 

 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

ขำยส่ิงปลูกสร้ำงของ บริษัท เดอะ

เครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกัด บริเวณถนน

พหลโยธิน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ

คลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี  ตั้งแต่

วนัท่ี 30 พ.ย.55 เป็นจ ำนวนเงิน 5.0 

ลำ้นบำท ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ 

            - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 
 

 
6.20 

0.00 

5.00 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

 

1) บริษทัย่อยไดบ้อกเลิกสัญญำเช่ำ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึง

ไม่มีภำระค่ำเช่ำนบัแต่วนัดงักล่ำว 

2) ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยนบัแต่วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2545 จนถึง

วนัยกเลิกสญัญำเช่ำได ้หยุดกำรเคล่ือนไหวแลว้ อยู่

ระหว่ำงรอฟังผลกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำน

พิทกัษท์รัพย ์

3) ส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำซ่ึงตอ้งร้ือ

ถอนออกไป บริษทัย่อยไดข้อให้ผูใ้ห้เช่ำซ้ืออำคำร

ดังกล่ำว และผูใ้ห้เช่ำตกลงซ้ือในรำคำ 5 ลำ้นบำท 

โดยขอช ำระรำคำดว้ยกำรหักกลบลบหน้ีกบัค่ำเช่ำ

คำ้งจ่ำย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 เป็นจ ำนวน 

6.2 ลำ้นบำท 

4) ณ.วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ภำยหลงักำรหักกลบลบ

หน้ี มีค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 1.20 ลำ้นบำท 

อยำ่งไรกต็ำมยงัคงเง่ือนไขท่ีวำ่บริษทัยอ่ยจะยงัไม่ช ำระ

ค่ำเช่ำจนกว่ำคดีจะส้ินสุด และนำยธงไชย แพรรังสี 

ยงัคงรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ี

พนักงำนพิทกัษ์ทรัพย ์หรือศำลมีค ำสั่งให้บริษัทย่อย

ตอ้งรับภำระค่ำเช่ำมำกกวำ่ท่ีบริษทัยอ่ยตั้งไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบ  เ ห็นว่ำ ฝ่ ำยจัดกำรได้

ด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ยควำมสมเหตุสมผลตำมสภำพท่ี

มีขอ้จ ำกดัทั้งดำ้นขอ้เท็จจริง และขอ้กฎหมำยอย่ำงสม

ประโยชน ์และสมประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2558 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ 
 

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกัด ( 
TCS )  ใหคุ้ณธงไชย แพรรังสีกูย้ืมเงิน
เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงเงินประกัน 
กรณีเขำ้สู้รำคำในกำรขำยทอดตลำด
คดี ADLC โดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 
จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 15.0 ลำ้นบำท  
 

- ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.00 
23.00 
23.00 
0.00 

 
 

1)  คดี ADLC ฟ้อง TCS  และได้ท  ำกำรยึดทรัพย ์ 
ทั้งเงินสด และท่ีดิน ของผูค้  ้ำประกนัหน้ี  TCS 
โดย คุณธงไชย แพรรังสี  เป็นหน่ึงในผู ้ค  ้ ำ
ประกัน ท่ีถูก ADLC บงัคบัคดียึดทรัพย์ท่ีดิน
หลำยโฉนด และน ำออกขำยทอดตลำด    

2) ผูค้  ้ำประกนั จ  ำเป็นตอ้งจดัหำตวัแทนเขำ้ไปร่วม
ประมูลแต่ละคร้ัง เพ่ือสู้รำคำเม่ือมีกำรประกำศ
ขำยทอดตลำด และจะต้องจัดเตรียมเงินวำง
ประกนัตำมท่ีเจำ้พนกังำนบงัคบัคดีก ำหนด  ใน
กำรน้ี TCS เห็นสมควรช่วยเหลือและเยียวยำผู ้
ค  ้ำประกนั โดยสนับสนุนเงินวำงประกนั เป็น
วงเงิน 15.0 ล้ำนบำท  ทั้ งน้ีจะเบิกใช้เป็นคร้ัง
ตำมท่ีมีกำรประมูล 

3) ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมให้ TCS ถือครองโฉนดท่ีดิน 
ท่ีไดล้งนำมในหนงัสือมอบอ ำนำจจ ำนอง พร้อม
เอกสำรกำรจ ำนองไวเ้ป็นหลกัประกนั ทั้งน้ีจะ
ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ียจำกกำรเบิกใช้เงินกูจ้  ำนวน
ดงักล่ำว  อยำ่งไรก็ตำม TCS ในฐำนะลูกหน้ีตอ้ง
รับผิดชอบส่วนต่ำงท่ีเกิดจำกรำคำท่ีประมูลได้
กับรำคำตลำดของท่ีดินนั้ น  ในกรณีท่ีขำย
ทอดตลำดไดใ้นรำคำท่ีต  ่ำกวำ่รำคำตลำด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
เ ป็นกำรท ำรำยกำร ด้วยควำมสมเหตุสมผล 
เ น่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีผู ้ค  ้ ำประกันเกิดควำม
เสียหำยจำกกำรค ้ำประกนัให้ TCS  และทำง TCS 
ในฐำนะลูกหน้ี ก็ยินยอมให้กู้ เ งิน และไม่ คิด
ดอกเบ้ียจำกกำรเบิกใช้  เพ่ือใช้ในกำรวำงประกนั
กำรเขำ้ประมูล โดยมีโฉนดท่ีดินเป็นหลกัประกนั
กำรกูเ้งินในคร้ังน้ี 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2558 

บริษทั เครนแดง จ ำกดั  ผูถื้อหุน้ (คุณจิรำ

ลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และ

อะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็นจ ำนวนรวม

ของรำยกำรคำ้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะ

เครน 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 

 

1.66 

2.93 

4.34 

0.25 
 
 

1.48 

4.97 

6.35 

0.10 
 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย

เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้ำ

ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณจิรำลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขำ้เป็นกรรมกำร

บริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 17 มกรำคม 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรปกติใน

กำรด ำเนินธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั 20 อ๊อคชัน่ จ ำกดั  ผูถื้อหุน้ (คุณจิรำ

ลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และ
อะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็นจ ำนวนรวม
ของรำยกำรคำ้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะ
เครน 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิม่ข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 
เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 

 

 
 
 
 
 
 

0.39 
1.20 
1.32 
0.27 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้ำ
ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณจิรำลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขำ้เป็นกรรมกำร
บริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2557  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรปกติใน
กำรด ำเนินธุรกิจ 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2558 

บริษทั ฟำร์มวลัเลย ์
จ ำกดั 

 กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ 
(คุณธงไชย แพรรังสี) 

ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจักร  ยอดท่ี
แสดงเป็นจ ำนวนรวมของรำยกำรคำ้
กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 
  
ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 
เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 
 

 

 
 
 
 
 

0.00 
3.01 
3.01 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้ำ
ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณธงไชย แพรรังสีได้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นว่ำเป็นรำยกำรปกติใน
กำรด ำเนินธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

44 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกิจกำรบริษทัใหมี้กำรจดักำรท่ีดี  ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั

รักษำผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปโดยก ำกบัดูแลใหร้ำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัมีกำรบนัทึกขอ้มูลทำง

บญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงของบริษทั  

 คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติั

ครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เขำ้มำท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

อยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมถึงจดัใหมี้และด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือให้เช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผล

ต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน  กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นมีระบบกำรป้องกนัท่ีดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรท่ี

ผิดปกติ กำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยง หรือท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินประจ ำปี 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไดส้อบทำนร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบแลว้นั้น ไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน

โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

       ........................................... 
       ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 
        ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 

 ประธำนกรรมกำร 

 กรรมกำรอิสระ 

75  Ph.D. University of Illinois 

    M.A. (ECON.) University  of   

Philippines  

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ผ่านการอบรม 
 The Role of Chairman (RCM) 

year 2001 (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) year 2002 (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) 

year 2004 (IOD) 

 บทบำทคณะกรรมกำรในกำร

ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน ปี 

2009 (IOD) 

 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 
 
 
 

2547 – ปัจจุบนั 

 กรรมกำรหลกัสูตรปริญญำเอก 

มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 

 ประธำนกรรมกำร   

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบและประธำน

กรรมกำรสรรหำและ

ค่ำตอบแทน   

   บมจ. เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง   

 กรรมกำร  

   โรงพยำบำลลำดพร้ำว 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ  

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระ 

56  นิติศำสตร์บณัฑิต (มธ.)   

    เนติบณัฑิตไทย(เนติบณัฑิตย สภำ) 

 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (EX-

MBA ม.เกษตรศำสตร์ ) 

 
ผ่านการอบรม 
 Director Accreditation Program 

(DAP) year 2004  (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) year 2006 (IOD) 

- - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ประสบกำรณ์ 
2556 - 2558 

 
2554 - 2556 

 
2551 - 2554 

 
2547 - 2551 

 
2542 - 2547 

 
2538 - 2542 

 
2535 – 2538 

 
2525 – 2535 

 

(1) ทนำยควำม 
(2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ       

บมจ. ชูไก 
(3) กรรมกำรอิสระ  
      บมจ. เพิ่มสินสตีลเวิคส์ 
(4) กรรมกำรตรวจสอบ  
      บมจ.ครำวนเ์ทค แอดวำนซ ์
 

 SVP – งำนคดีพิเศษ 
  บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 

 SVP – สำยงำนกฎหมำย  
  บมจ. บตัรกรุงไทย 

 SVP – สำยงำนคดี 
  บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ               

 ทนำยควำม 
สนง.กฎหมำย ลีกลั ไลน ์

 กรรมกำรบริหำรดำ้นกฎหมำย 
บจก.เอเซียรีคอฟเวอร่ี แมเนจเมน้ท ์

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บจก. เอ็ม-ไทย แอสเซท แมเนจเมน้ท ์

 VP – ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บงล. เอกชำติ 

 VP – กฎหมำย บงล. ธนชำติ 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระ 

67  ปริญญำตรี สำขำกำรเงินกำรคลงั 

    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ผ่านการอบรม 

 Risk Management Committee 

Program(RMP) ,The Thai Institute 

of Directors(IOD) 

 Director Accreditation 

Program(DAP) Class 59 (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) Class 147 (IOD) 

 Audit Committee Class 39 (IOD) 

 Role of Compensation Committee 

(RCC) Class 14 (IOD) 

 โครงกำรสมัมนำผูบ้ริหำรธนำคำร

และสถำบนักำรเงิน รุ่น 8 (FINEX’8) 

   สมำคมสถำบนักำรศึกษำกำร ธนำคำร

และกำรเงินไทย 

 Syndicated Loans, The Euro 

    Money Institute Hong Kong 

 BOURSE GAME ASIA 

   Singapore  

- - 2552 – ปัจจุบนั 
 

 

2551 – ปัจจุบนั 
 
 

2542 - 2551 
 

2551 – 2551 
 

2549 – 2551 
 

2548 – 2549 
 

2542 – 2548 

 
 

 กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ 

บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรสรรหำ กรรมกำร

ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

   บจก. ศรีวิชยัเวชวิวฒัน ์ 

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

   บมจ. ธนำคำรไทยธนำคำร 

 กรรมกำร  

   บจก. บีที ท่ีปรึกษำธุรกิจ 

 กรรมกำร  

   บจก. หลกัทรัพย ์บีที  

 กรรมกำร  

   บจ.หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนบีที  

 กรรมกำร  

   บจก. บีทีประกนัภยั 

นำงวีระวรรณ  บุญขวญั    

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระ 

 

46  ปริญญำโท  สำขำ. Finance & 

   International Business,  

   University  of Wisconsin, USA. 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี     

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) year 2008 (IOD) 

- - 2556 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 

2545 - 2550 
 

2543 - 2545 
 

2542 - 2543 

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร

อิสระ  บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส  

 ผูจ้ดักำรกำรเงิน และกรรมกำร 

   บจก. บีบีบีแอนดว์ี  

 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

อิสระ  บมจ. ชูไก  

 Chief Financial Officer (CFO) 

   Business Consultant & Advisory 

Co., Ltd. 

 General Manager 

   A Thai Market Co., Ltd. 

 Analyst-Asset Management 

   Bangkok Capital Aluance Co.,Ltd. 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยเจษฎำ   พรหมจำต 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

54  ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี  บญัชีบณัฑิต  

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Certification Program  

   (DCP) year 2004 (IOD) 

 Company Secretary Program 

(CSP)  year 2004 (IOD) 

 นกับริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกนั       

   และปรำบปรำมกำรทุจริตระดบัสูง 

(นยปส) รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2553 

TLCA Excutive Development  

     Program (EDP) รุ่นท่ี 9 พ.ศ. 2555 

 ประกำศนียบตัรชั้นสูง กำร 

   บริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำย 

   มหำชน รุ่นท่ี  12 (ปรม) พ.ศ. 2556 

- - ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั 
 

เม.ย. 58 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 52 -  ส.ค. 57 
 
 

ม.ค. -  พ.ย. 2552 
 

มี.ค. 51 - ส.ค. 57 
 

มี.ค. 51 – ต.ค. 58 
 

2549 – ก.พ.2551 
 
 

 

2547 - ก.พ. 2551 
 

2546 -  2547 
 
 

2543 - 2550 
 

2541 - 2543 

 กรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ  ธนำคำรออมสิน 

 กรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ  
บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ 

 กรรมกำรตรวจสอบ และท่ี
ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 
 โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
บมจ. ชูไก  

 รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
และปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นกำรเงิน
(CFO)   บมจ. อสมท    

 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บมจ. โรงพยำบำลปิยะเวท   
 กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ  บมจ. ชูไก 

 กรรมกำร 
บจก. ดีแลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

 กรรมกำร 
 บจก. มีเดีย สตูดิโอ 
 บจ.เอม็ แอนด ์ดี เอนเตอร์เทนเมนท ์ 
 บจ.เอม็ โอ เอม็ อินเตอร์เนชัน่แนล  
 กรรมกำร และเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร 

   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์  
 กรรมกำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ 

 ผูจ้ดักำรส ำนกัประธำนกรรมกำร 
บจก.กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทยุ 

 ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
   บจก. ชูไก 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยธงไชย  แพรรังสี 

 ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำร  

 กรรมกำรบริษทั 

  

63  ประกำศนียบตัรวิชำชีพ 

   โรงเรียนนิดำบริหำรธุรกิจ 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 

34.46 บิดำของ 

นำงสำว

จนัทร์จิรำ 

แพรรังสี และ

นำงสำวอญัญ์

ชิสำ แพรรังสี 

ก.ย.57 – ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 55 – ส.ค.57 
 

 

2548 – 2555 

 
2549 - ปัจจุบนั 

 

2539 - ปัจจุบนั 
 

2537 - ปัจจุบนั 

 

2535 - ปัจจุบนั 
 

 ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำร 

   บมจ. ชูไก 

 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

และกรรมกำร 

   บมจ. ชูไก  

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ

กรรมกำร   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน เซอร์วิส  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน ระยอง  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 

 

นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

 

 

55  ปริญญำโท  สำขำบริหำรจดักำร 

   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชีตน้ทุน 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program  

   (DAP) year 2008  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP ) Class 167/2012 (IOD) 

- - 2551- ปัจจุบนั 

 

ต.ค.51 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2536 - 2551 

 

 

2533 - 2536 

 

2526 - 2533 

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ 

กรรมกำร  บมจ. ชูไก 

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

   บจก. เดอะเครน ระยอง  

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ดำ้นธุรกิจ

ขนำดกลำง - ขนำดยอ่ม 3 

   บมจ. ธนำคำรไทยธนำคำร 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

   บจก. พลูทิพยเ์ฮำ้ส์ซ่ิง  

 ผูบ้ริหำรระดบัตน้ ฝ่ำยพฒันำสินเช่ือ   

   บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม                                                                                                                                                                          

เลขำนุกำรบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

48  ปริญญำตรีศิลปะศำสตร์บณัฑิต 

   (ภำษำองักฤษ)  

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ผ่านการอบรม 

Director Accreditation Program 

  (DAP) year 2005  (IOD) 

Director Certification Program 

  (DCP) year 2008 (IOD) 

Company Secretary Program  

  (CSP)  year 2005 (IOD) 

 

4.03 - 2547 – ปัจจุบนั 
 
 

2549 - ปัจจุบนั 

 
2544 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   และ กรรมกำร  

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครนเซอร์วิส  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

   บจก. เดอะเครน ระยอง  

 

นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี 

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

34  ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด  

   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

 

4.44 บุตรีของนำย

ธงไชย แพรรังสี 

2555 - ปัจจุบนั 

 
 

2551 -2555 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   และ กรรมกำร 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 

นำงสำวจนัทร์จิรำ แพรรังสี 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

35  ปริญญำโท สำขำ Organization 

   Change and Development  

   Hawaii Pacific University 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP)  Class 167 /2012 (IOD) 

 

4.44 บุตรีของนำย

ธงไชย แพรรังสี 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 
 
 

2549 - 2556 

 กรรมกำร 

    บริษทั ชูไก จ ำกดั  (มหำชน) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำร  

   บจก. เดอะเครน ระยอง 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก. เดอะเครน ระยอง 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงสำววิไล   นกัวิฬำ 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

47  ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

 

- - 2555 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2555 

 
2540 - 2550 

 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

   บมจ. ชูไก  

 ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี-กำรเงิน 

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 หวัหนำ้แผนกบญัชี-กำรเงิน 

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 

นำงปำจรีย ์ ศรีสุวรรณ 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

52  ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

- - 2557 - ปัจจุบนั 
 

2555 - 2557 
 

2551 - 2555 
 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
   บมจ. ชูไก  
 ผุช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
   บมจ. ชูไก  
 ผูจ้ดักำรส ำนกังำน 
   บจก. วฒันสิริโลหกำร 

 
หมำยเหตุ :  

 
กรรมกำรของบริษทัฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นและไดต้รวจสอบแลว้วำ่ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้มตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์นอกจำกน้ีกรรมกำรทุกท่ำนยงัไดผ้ำ่นกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

ช่ือ - สกลุ บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เดอะเครน  
เซอร์วสิ จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 

ผศ.ดร.พิบูลย ์   ลิมประภทัร 1, 3     

นำยวชัรินทร์    ดวงดำรำ                    3, 6     

นำยสุรินทร์    เปรมอมรกิจ 3, 7     
นำงวรีะวรรณ    บุญขวญั 3, 7     

นำยเจษฎำ     พรหมจำต 3, 5, 9 3 3 3 3 
นำยธงไชย    แพรรังสี 3, 4,  9 3 3 3 3 

นำยช ำนำญ    งำมพจนวงศ ์ 3, 5, 9 3 3 3 3 

นำงสำววนิดำ    ดำรำฉำย 3, 5, 9 3, 8 3 3 3 
นำงสำวอญัญชิ์สำ    แพรรังสี 3, 5, 9  3   

นำงสำวจนัทร์จิรำ    แพรรังสี 3  3, 8 3  
นำงสำวเจนจิรำ    แพรรังสี    3, 8  

 
หมำยเหตุ : 1    ประธำนกรรมกำร 6 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
 2   รองประธำนกรรมกำร 7 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
 3 กรรมกำร 8 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 4 ประธำนกรรมกำรบริหำร 9 ผูบ้ริหำร 
 5 กรรมกำรบริหำร   
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 
ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ปี 2558 บริษทัฯ มีผลกำรด ำเนินนงำนขำดทุน เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงซบเซำ กำรลงทุนในโครงกำร

ต่ำงๆ ของทั้งภำครัฐ และเอกชน ไม่ไปตำมเป้ำหมำย จำกเดิมท่ีคำดวำ่จะเร่ิมไดอ้ย่ำงชำ้กลำงปี 2558 ถูกเล่ือนออกไป ส่งผล

กระทบต่อบริษทัฯ โดยเฉพำะทำงดำ้นกำรขำยเคร่ืองจกัร ประกอบกบักำรลดรำคำลงของน ้ ำมนัท่ีค่อนขำ้งมำก ส่งผลกระทบ

กบัธุรกิจน ้ ำมนั และปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีบริษทัใหบ้ริกำรดำ้นงำนเช่ำเคร่ืองจกัรแมธุ้รกิจดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำจะมี

ควำมตอ้งกำรเช่ำเคร่ืองจกัรมำกข้ึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ ท ำใหย้อดรำยรับรวมของบริษทัต ่ำกวำ่ปี 2557 ร้อยละ 19 เป็นกำรลดลง

ทั้งรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเคร่ืองจกัร มีสัดส่วนรำยรับจำกกำรขำยและรำยรับจำกกำรให้บริกำรในปี 2558 อยูท่ี่ 

40 : 60  

ในปี 2559  บริษทัมีควำมมัน่ใจวำ่จะสำมำรถพลิกฟ้ืนผลประกอบกำรให้กลบัมำเป็นบวกได ้ดว้ยควำมพร้อมใน

ดำ้นเคร่ืองจกัรท่ีไดมี้กำรลงทุนมำก่อนหนำ้แลว้ ประกอบกบัโครงกำรลงทุนของภำครัฐน่ำจะเร่ิมทะยอยออกมำเป็นระยะ ซ่ึง

จะส่งผลใหมี้ควำมตอ้งกำรเคร่ืองจกัรมำกข้ึน กำรท่ีบริษทัไดเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวใหก้บัรถเครนยีห่อ้ XCMG ซ่ึง

เป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงท่ีใหญ่ เป็นอนัดบั 1 ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  และเป็นอนัดบั 5 

ของโลก (บริษทัไดย้กเลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION ตั้งแต่ปี 2558) และมีควำมพร้อมท่ีจะให้กำร

สนบัสนุนและเดินเคียงคู่ไปกบับริษทัจะช่วยเสริมประสิทธิภำพในกำรแข่งขนัทั้งตวัสินคำ้และบริกำรหลงักำรขำย นอกจำกน้ี

ในปี 2559 บริษทัจะเพ่ิมฐำนรำยไดจ้ำกธุรกิจงำนฐำนรำกทั้งกำรขำยและให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรก่อสร้ำงท่ีใชใ้นงำนฐำนรำก

มำกข้ึน เช่น Drilling Rig , Wall grab เป็นตน้ 

การวเิคราะห์ก าไรขาดทุน 

รายได้ 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมลดลง ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัปี 2557  โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง ร้อยละ 13 และ

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลดลง ร้อยละ 23 เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั กำรลงทุนในโครงกำรของทำงภำครัฐเล่ือนออกไป 

ลูกคำ้ชะลอกำรสัง่ซ้ือ  ประกอบกบักำรท่ีรำคำน ้ ำมนัลดลงค่อนขำ้งมำกและเร็ว ท ำใหเ้กิดผลกระทบกบัธุรกิจน ้ ำมนัและปิโตร

เคมี ซ่ึงเป็นฐำนลูกคำ้ส ำคญัของบริษทั ส่งผลใหมี้กำรชะลองำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงงำนซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์ต่ำงๆในโรงงำน ตำมไปดว้ย แมใ้นช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี จะมีงำนติดตั้งกงัหนัลมเขำ้มำแต่ก็ไม่เพียงพอท่ีชดเชย

รำยไดท้นั 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร  

ในปี 2558 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรรวมกนัเท่ำกบั 179.3 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 7.3 ลำ้นบำทคิดเป็น ร้อยละ 4 เม่ือ

เทียบกบัปี 2557 ท่ีมีอยู ่172.0 ลำ้นบำท เป็นผลจำกในปี 2558 มีกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสูญเพ่ิมข้ึนประมำณ 19.0 ลำ้นบำท จำกลูกหน้ี

ท่ีเกินก ำหนดช ำระ ในขณะท่ีในปี 2557 ไม่มีกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสูญ   
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2558 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 10.7 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 20 จำก 52.3 ลำ้นบำทในปี 2557  เป็น 63.0 ลำ้น

บำทในปี 2558  เป็นผลมำจำกกำรกูย้มืเงิน เพ่ือน ำมำลงทุนเพ่ิม ประกอบกบัภำวะเศรษฐกิจท่ีซบเซำ กำรเรียกเก็บหน้ีตอ้งใช้

ระยะเวลำยำวข้ึน จ ำเป็นตอ้งใชว้งเงิน Working Cap มำกข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีบริษทัมีเงินจำกกำยขำยท่ีดินเขำ้มำลดภำระ

หน้ี จึงท ำใหภ้ำระดอกเบ้ียจ่ำยในปี 2558 เพ่ิมข้ึน 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2558 บริษทัมีขำดทุนสุทธิ 45.2 ลำ้นบำท  ลดลง 284.3 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 119   เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมี

ก ำไรสุทธิ 239.1 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกรำยไดท่ี้ลดลง ในขณะท่ีค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจกัรและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีเพ่ิมข้ึน

จำกกำรลงทุน รวมถึงกำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสูญดงัท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ส่งผลใหใ้นปี 2558 มีอตัรำก ำไรติดลบ (ขำดทุน) ร้อยละ 5 ของ

ยอดรำยรับรวม เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีอตัรำก ำไรสุทธิเป็นบวกร้อยละ 22 ของยอดรำยรับรวม  

อยำ่งไรก็ตำมก ำไรสุทธิในปี 2557 ส่วนหน่ึงจ ำนวน 122.0 ลำ้นบำทเป็นก ำไรท่ีไดม้ำจำกกำรขำยท่ีดิน คงเหลือก ำไรสุทธิจำก

กำรด ำเนินธุรกิจเท่ำกบั 117.1 ลำ้นบำท มีอตัรำก ำไรสุทธิเป็นบวก ร้อยละ 11  ดงันั้นเม่ือพิจำรณำเฉพำะก ำไรสุทธิจำกกำร

ด ำเนินธุรกิจ ในปี 2558 บริษทัจะมีก ำไรลดลง 162.3 ลำ้นบำทคิดเป็นลดลงร้อยละ 138.6  เม่ือเทียบกบัในปี 2557 ท่ีมีก ำไรสุทธิ

จำกกำรด ำเนินธุรกิจเท่ำกบั 117.1 ลำ้นบำท 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ในปี 2558 จ ำนวน  2,788.45 ลำ้นบำท  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีจ ำนวน 2,726.23 ลำ้น

บำท  เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 62.22 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 2.3 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ในขณะท่ี

สินคำ้คงเหลือลดลงจำกกำรทะยอยขำยออกไป และลูกหน้ีกำรคำ้ ท่ีลดลงตำมปริมำณรำยรับท่ีลดลง 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีจ ำนวนทั้งส้ินเท่ำกบั 1,429.84  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 116.62 ลำ้นบำท 

คิดเป็นร้อยละ 8.88 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีจ ำนวนเท่ำกบั 1,313.22 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำสัญญำ

เช่ำทำงกำรเงิน เพ่ือลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัร อยำ่งไรก็ตำมในปี 2558 หน้ีสินตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน ซ่ึงสถำบนักำรเงินไดฟ้้องร้อง

บริษทัและศำลฎีกำ พิพำกษำใหบ้ริษทัตอ้งช ำระหน้ีจ ำนวนดงักล่ำว เม่ือ 7 สิงหำคม 2558 บริษทัไดเ้จรจำกบัเจำ้หน้ีและช ำระหน้ี

เสร็จส้ินเม่ือ 30 ตุลำคม 2558 โดยไดรั้บกำรลดหน้ีจ ำนวน 36.4 ลำ้นบำท และบนัทึกเป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีมูลค่ำเท่ำกบั 1,358.62 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2557 ซ่ึงมีมูลค่ำเท่ำกบั 

1,413.02 ลำ้นบำท จ ำนวน 54.40 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 อนัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมท่ีลดลงตำม

ขำดทุนสุทธิของผลประกอบกำรในปี 2558 
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สภาพคล่อง 

บริษทัฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่องลดลงจำก 1.06 ในปี 2557 เป็น 0.75 เท่ำในปี 2558  ส ำหรับกระแสเงินสดในปี 2558 เน่ืองจำก

รำยรับทั้งจำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรงำนเช่ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ในขณะท่ีบริษทัไดมี้กำรลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเขำ้มำ 

บริษัทจึงจ ำเป็นต้องใช้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินเขำ้มำสนับสนุนเพิ่มเติม โดยบริษัทฯมีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรม

ด ำเนินงำนเท่ำกบั 72.3 ลำ้นบำท ในขณะท่ีบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 75.8 ลำ้นบำท และกระแส

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 3.2 ลำ้นบำท ส่งผลให้เม่ือส้ินงวดบัญชี บริษทัฯ ยงัคงเหลือเงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสดหมุนเวียนในกิจกำรเท่ำกบั 10.5 ลำ้นบำท และมีอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจำก 0.93  เท่ำ ในปี 

2557 เป็น 1.05 เท่ำในปี  2558 

ส ำหรับในปี 2559 ดว้ยภำวะเศรษฐกิจท่ีน่ำจะกระเต้ืองข้ึน โครงกำรภำครัฐท่ีเล่ือนมำจำกปี 2558 จะสำมำรถผลกัดนัออกมำได้

อย่ำงชำ้กลำงปี 2559 รวมถึงโครงกำรติดตั้งกงัหันลม ท่ีไดเ้ร่ิมทะยอยติดตั้งมำตั้งแต่ปลำยปี 2558 และจะมีต่อเน่ืองตลอดปี 

2559  ประกอบกบักำรรุกงำนฐำนรำกมำกข้ึน จะท ำให้รำยรับทั้งกำรขำยและกำรเช่ำ รวมถึงผลประกอบกำรของบริษทัดีข้ึน 

นอกจำกน้ีบริษทัคงตอ้งเร่งระบำยสตอ๊คท่ีมีอยูใ่หเ้ร็วข้ึนเพ่ือเสริมสภำพคล่องของบริษทัใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

56 
    

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และ

ไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบ

กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน 

ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำร

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ

ปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล

ในงบกำรเงิน วธีิกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูล

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อ

ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร

ควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำม

สมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
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ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2558 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

 

(นำยประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพฯ 25 กมุภำพนัธ์ 2559 
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,534,468.67        17,277,668.23        1,183,661.85          15,106,218.04        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 137,347,520.73      209,666,977.06      184,088,058.16      162,475,838.91      
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         98,900,000.00        22,000,000.00        
สินคา้คงเหลือ 7 264,336,181.51      332,828,148.54      262,507,416.30      334,117,720.14      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,955,027.15        24,499,540.37        4,412,066.63          8,825,779.07          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 433,173,198.06      584,272,334.20      551,091,202.94      542,525,556.16      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 411,119.92             504,258.71             280,766.24             275,716.49             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                         -                         299,991,430.00      299,991,430.00      

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 1,760,606.42          1,784,769.65          -                         -                         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,264,521,045.02   2,072,315,724.15   727,972,810.50      895,259,728.15      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 -                         3,646,405.56          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 88,588,592.99        63,707,105.27        24,884,207.81        28,525,799.93        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,355,281,364.35   2,141,958,263.34   1,053,129,214.55   1,224,052,674.57   

รวมสินทรัพย์ 2,788,454,562.41   2,726,230,597.54   1,604,220,417.49   1,766,578,230.73   

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 65,456,007.19        68,156,167.94        49,579,273.53        65,301,465.48        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 134,195,646.61      84,420,114.98        79,319,353.77        28,234,474.60        

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 355,871,390.04      287,375,329.57      76,425,374.11        100,537,969.53      

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 19 -                         88,850,121.89        -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                         -                         82,400,000.00        158,050,000.00      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 285,996.79             1,000,809.68          -                         -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,196,086.77        23,020,272.14        10,749,299.66        10,460,339.66        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 576,005,127.40      552,822,816.20      298,473,301.07      362,584,249.27      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 164,686,000.00      222,574,000.00      159,936,000.00      214,824,000.00      

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 604,136,885.03      449,794,666.56      15,159,947.19        36,576,476.90        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 52,738,547.41        59,340,306.88        27,205,479.16        29,679,858.26        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 20 20,426,439.10        16,124,654.69        9,877,986.84          8,019,316.31          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 11,846,441.01        12,558,610.34        2,310,119.10          2,204,890.10          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 853,834,312.55      760,392,238.47      214,489,532.29      291,304,541.57      
รวมหนีสิ้น 1,429,839,439.95   1,313,215,054.67   512,962,833.36      653,888,790.84      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 696,426,133 หุ้นในปี 2558

   และ 626,784,419 หุ้นในปี 2557 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 696,426,133.00      626,784,419.00      696,426,133.00      626,784,419.00      

ทุนท่ีออก - หุ้นสามญั 696,424,685 หุ้นในปี 2558

   และ 626,783,520 หุ้นในปี 2557 ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 696,424,685.00      626,783,520.00      696,424,685.00      626,783,520.00      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23        39,195,609.23        -                         -                         

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 31,524,151.37        31,524,151.37        31,524,151.37        31,524,151.37        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 381,917,176.86      505,958,762.27      153,755,247.76      244,828,268.52      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358,615,122.46   1,413,015,542.87   1,091,257,584.13   1,112,689,439.89   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,788,454,562.41   2,726,230,597.54   1,604,220,417.49   1,766,578,230.73   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
3 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 864,083,549.92    1,067,683,682.69   883,009,534.65    543,646,975.00    

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2, 4, 24 (701,532,677.91)   (719,535,879.48)     (791,910,334.32)   (459,850,931.37)   
ก าไรขั้นต้น 162,550,872.01    348,147,803.21      91,099,200.33      83,796,043.63      

รายไดอ่ื้น  4 38,077,746.21      176,511,866.49      19,626,131.88      186,404,670.22    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 2, 4, 24 (38,205,006.95)     (47,325,100.33)       (19,285,952.35)     (21,434,349.73)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2, 4, 24 (141,071,085.51)   (124,669,932.19)     (83,841,653.16)     (79,865,553.48)     
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 25 (62,995,618.62)     (52,318,116.42)       (23,852,755.30)     (15,404,399.10)     
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (41,643,092.86)     300,346,520.76      (16,255,028.60)     153,496,411.54    
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 2, 27 (3,550,291.62)       (61,230,427.27)       2,492,026.62        (32,685,462.79)     
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (45,193,384.48)     239,116,093.49      (13,763,001.98)     120,810,948.75    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่: 2
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,834,490.10)       (3,418,976.90)         88,237.58             (1,123,143.20)       

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 27 366,898.01           683,795.38             (17,647.52)            224,628.64           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (1,467,592.09)       (2,735,181.52)         70,590.06             (898,514.56)          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (46,660,976.57)     236,380,911.97      (13,692,411.92)     119,912,434.19    

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 2, 3

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.0649)                 0.3433                    (0.0198)                 0.1735                  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 696,424,685         696,424,685           696,424,685         696,424,685         

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 578,570,233.00     209,553,500.00   39,195,609.23              25,528,529.66     329,144,790.26   1,181,992,662.15   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรส าหรับปี -                         -                       -                                       -                       239,116,093.49   239,116,093.49      
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                       -                                       -                       (2,735,181.52) (2,735,181.52)

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                         -                       -                                       5,995,621.71       (5,995,621.71) -                          

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 48,213,287.00       -                       -                                       -                       -                       48,213,287.00        
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                       -                                       -                       (53,571,318.25) (53,571,318.25)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 626,783,520.00     209,553,500.00   39,195,609.23                     31,524,151.37     505,958,762.27   1,413,015,542.87   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                       -                                       -                       (45,193,384.48) (45,193,384.48)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                       -                                       -                       (1,467,592.09) (1,467,592.09)

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 69,641,165.00       -                       -                                       -                       -                       69,641,165.00        
เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                       -                                       -                       (77,380,608.84) (77,380,608.84)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 696,424,685.00     209,553,500.00   39,195,609.23                     31,524,151.37     381,917,176.86   1,358,615,122.46   

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินรวม

ก าไรสะสม
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 578,570,233.00     209,553,500.00     25,528,529.66       184,482,774.29     998,135,036.95      

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         120,810,948.75     120,810,948.75      

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                         -                         (898,514.56) (898,514.56)
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                         -                         5,995,621.71         (5,995,621.71) -                          

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 48,213,287.00       -                         -                         -                         48,213,287.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         (53,571,318.25) (53,571,318.25)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 626,783,520.00     209,553,500.00     31,524,151.37       244,828,268.52     1,112,689,439.89   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                         -                         (13,763,001.98) (13,763,001.98)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 2 -                         -                         -                         70,590.06              70,590.06                

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 69,641,165.00       -                         -                         -                         69,641,165.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                         -                         -                         (77,380,608.84) (77,380,608.84)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 696,424,685.00     209,553,500.00     31,524,151.37       153,755,247.76     1,091,257,584.13   

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (41,643,092.86)     300,346,520.76    (16,255,028.60)     153,496,411.54    
ปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก
  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เส่ือมรำคำ 266,451,237.18    217,570,285.24    73,204,812.75      76,906,743.22      
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) 18,575,405.34      (2,145,168.41)       1,273,272.08        1,064,669.26        
ขำดทนุจำกกำรลดมลูคำ่สินคำ้(กลบัรำยกำร) 1,981,832.79        (154,777.80)          1,981,832.79        (154,777.80)          
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 4,414,322.96        3,244,601.61        4,414,321.96        108,203.32           
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (1,265,875.28)       (159,516,072.27)   (1,265,875.28)       (157,619,625.55)   
คำ่ปรับจำกคดีควำมฟ้องร้อง(กลบัรำยกำร) (31,850,121.89)     6,011,091.37        -                        -                        
(ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนและกำรปรับมลูคำ่ท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 282,342.09           (8,341.20)              569,239.77           -                        
ดอกเบ้ียรับ (128,524.71)          (84,813.10)            (3,651,138.29)       (3,364,659.47)       
ดอกเบ้ียจ่ำย 62,995,618.62      51,907,341.42      23,852,755.30      14,993,624.10      
ภำระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังำน 2,949,770.71        2,052,254.98        1,980,716.01        1,175,852.47        
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 282,762,914.95    419,222,922.60    86,104,908.49      86,606,441.09      

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 48,746,329.11      (28,672,119.92)     (20,089,069.43)     (50,018,522.02)     
สินคำ้คงเหลือ (200,388,963.39)   223,945,305.90    169,422,039.14    237,330,300.31    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3,544,584.46        25,132,963.81      4,413,783.68        25,865,718.35      
เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 93,138.79             (8,757.29)              (5,049.75)              (6,007.76)              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (5,102,307.73)       2,832,695.59        2,369,149.76        (6,165,000.00)       

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 36,400,966.24      (666,028,209.95)   48,908,385.35      (662,661,977.91)   
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน (57,000,000.00)     -                        -                        -                        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (2,824,185.37)       4,564,533.11        288,960.00           2,943,960.64        
จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังำน (482,476.40)          (2,225,721.08)       (33,807.90)            (1,423,813.98)       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (712,169.33)          413,453.19           105,229.00           (78,841.85)            

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 105,037,831.33    (20,822,934.04)     291,484,528.34    (367,607,743.13)   

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
รับดอกเบ้ีย 126,246.59           71,895.90             854,716.39           8,299,888.79        
เงินรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ -                        5,966,541.26        -                        -                        
จ่ำยภำษีเงินได้ (32,887,792.04)     (57,811,835.61)     (4,982,609.28)       (24,077,219.99)     
   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 72,276,285.88      (72,596,332.49)     287,356,635.45    (383,385,074.33)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                        -                        (76,900,000.00)     91,500,000.00      
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (125,000,000.00)   
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (85,385,148.20)     (186,340,657.43)   (9,417,511.78)       (51,565,587.26)     
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 9,607,476.64        487,786,726.85    9,607,476.64        484,568,748.35    
   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (75,777,671.56)     301,446,069.42    (76,710,035.14)     399,503,161.09    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,700,160.75)       47,369,961.73      (15,722,191.95)     53,282,393.45      
เงินรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        58,350,000.00      61,150,000.00      
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (134,000,000.00)   (49,250,000.00)     
เงินรับจำกสญัญำขำยและเช่ำคืนและสญัญำเช่ำกำรเงิน 392,452,400.00    -                        -                        -                        
จ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (263,707,929.01)   (201,805,964.31)   (46,023,155.70)     (45,910,083.88)     
เงินรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -                        251,500,000.00    -                        251,500,000.00    
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (57,888,000.00)     (254,268,139.35)   (54,888,000.00)     (250,382,000.00)   
จ่ำยดอกเบ้ีย (63,658,744.38)     (53,015,128.66)     (24,546,429.11)     (16,143,578.64)     
จ่ำยเงินปันผล (7,739,379.74)       (5,357,983.59)       (7,739,379.74)       (5,357,983.59)       
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (3,241,813.88)       (215,577,254.18)   (224,569,156.50)   (1,111,252.66)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (6,743,199.56)       13,272,482.75      (13,922,556.19)     15,006,834.10      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 17,277,668.23      4,005,185.48        15,106,218.04      99,383.94             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 10,534,468.67      17,277,668.23      1,183,661.85        15,106,218.04      

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และยำนพำหนะรำคำทนุ จ  ำนวนเงิน 0.59 ลำ้นบำท (ปี 2557: 14.66 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 97.41 ลำ้นบำท (ปี 2557: 207.33 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม โดยจ่ำยช ำระเงินสด 
จ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นบำท (ปี 2557: 2.81 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 3.31 ลำ้นบำท (ปี 2557: 22.57 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้  ำสญัญำเช่ำกำรเงิน
บริษทัขำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำใหบ้ริษทัยอ่ย โดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน โดยบริษทัไดรั้บเงินตำมสญัญำเช่ำ จ  ำนวนเงิน 392.45 ลำ้นบำท    

1.

2.

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพง่และ
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540 และได้แปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อ
ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai)” 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET)” 

บริษทัมีส ำนกังำนจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ (“สภำวชิำชีพบญัชี”) เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปของประเทศไทย 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินไดท้ ำข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 
2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัได้จัดท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้น เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทั
ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทนุ

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินรวมจัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกันส ำหรับรำยกำรบัญชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบัญชีท่ีเหมือนกันหรือท่ี
คลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้
หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงิน
รวม นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหวำ่งรำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบั
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็น
กำรรวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนผู ้
ถือหุน้ 

กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใช้กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 255 8) 
มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2558 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี
และขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก
จำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก ำไรต่อหุน้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำน
ท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง
อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำร
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ
กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เ ร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือ
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ปฏิบติั กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรน ำกรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2558) และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงนิ 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กลุ่มบริษทัมีกำรจดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่นรำยกำรก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้กณฑ์ว่ำรำยกำรดงักล่ำวสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัได้
หรือไม่ มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวจะมีผลต่อกำรแสดงรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ
กลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิมอนุญำตให้กลุ่มบริษทัเลือก
รับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนได ้
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงยอ้นหลงัในงบกำรเงิน และปรำกฏในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำรลดลง 2,653,397.10      2,537,744.46      1,607,676.52      784,672.09         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำรลดลง 413,870.94         267,757.72         5,403.93            2,017.74            

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,232,777.94)    613,474.72         (1,701,318.03)    336,453.37         

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน)ลดลง (366,898.01)       (683,795.38)       17,647.52           (224,628.64)       

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,467,592.09      2,735,181.52      (70,590.06)         898,514.56         

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.0021               0.0039               (0.0001)              0.0013               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (1,834,490.10)    (3,418,976.90)    88,237.58           (1,123,143.20)    

ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำร

ผลประโยชน์พนกังำน 366,898.01         683,795.38         (17,647.52)         224,628.64         

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,467,592.09)    (2,735,181.52)    70,590.06           (898,514.56)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม กล่ำวคือ หำกกลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี
และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ี  

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 31 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงปี 2558 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใชม้ำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 
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มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำง
บญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก
จำกงำน 



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินท รัพย์ไ ม่ห มุน เวี ยน ท่ี ถือไว้เ พ่ือข ำยและก ำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง
อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ - กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเ น้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำ ข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำร
บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
29 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิว
ดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นกำร
จดัท ำงบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่งรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนัยส ำคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 
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รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ่ื้น 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกใน
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้
พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้
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กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำน
และกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำว
ค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัใน
อดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชน์ไดมี้กำรจ่ำยจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนักงำนหรือกลุ่มของ
พนกังำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดย
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้
ถือหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำใหจ้ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ได้
ตั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง 
กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน
และอำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ  อำจท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดย
ข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงิน
ไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้น
กิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญ ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิรำคำเจำะจงหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ใน
กรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิต
ปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอำคำรท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือทั้งสองอย่ำง ทั้ งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรหรือใชใ้นกำร
บริหำรงำน 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร แสดงในรำคำทุน หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณ โดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของอำคำร 30 ปี 
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ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่
กำรปรับปรุงนั้นจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกวำ่รอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุง
หลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30

อำคำร 3 และ 30

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ 5, 7 และ 15

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5

ยำนพำหนะ 5
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบำงส่วน 
และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงและสินทรัพยร์ะหวำ่งทำง 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้
ข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้
กลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกวำ่รอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวมไว้
อยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ช่ำและขำย ดงันั้น หำกยงัไม่มีกำรขำยจะน ำสินทรัพยอ์อกไปใหบ้ริกำร
โดยบันทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชี “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือมีกำรขำย
จะหยดุคิดค่ำเส่ือมรำคำและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (รำคำ
ทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม) ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 
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สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนั
สุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหวำ่งหน้ีสิน
และค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ท่ีเช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินเม่ือครบก ำหนดตำมมูลคำ่
หรืออตัรำท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำวจะบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยซ้ือรวม
ไวใ้นหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูง
กว่ำมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึง มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้อง
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำก
สินทรัพย์อ่ืน ให้พิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้ น มีควำม
เก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือใหมู้ลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหกัค่ำ
เส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือ
ภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไป
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เพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบ
ดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำด
ปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมี
ต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมำณ
กำรหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณ
กำรไว ้

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ 
วนัท่ีเกิดรำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสญัญำ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบ
ก ำหนด ค ำนวณโดยปรับสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอตัรำตำม
สัญญำเป็นรำคำตลำดของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจำ้หน้ีอ่ืนจำก
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำลบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึง
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส่วน
ของผูถื้อหุ้นสำมญัและหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี ทั้งน้ีไดมี้กำรปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อ
สะทอ้นผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21โดยก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 
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2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปี (บำท)    (45,193,384.48)    239,116,093.49    (13,763,001.98)    120,810,948.75

หุ้นสำมญัตำมวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม        626,783,520        578,570,233        626,783,520        578,570,233

ออกหุน้ปันผลปี 2557                        -            48,213,287                        -            48,213,287

ออกหุน้ปันผลปี 2558          69,641,165          69,641,165          69,641,165          69,641,165

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)               (0.0649)                 0.3433               (0.0198)                 0.1735

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้
รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มี
ดงัน้ี 

รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     21,782,753.39    48,524,011.88    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     937,431.50         28,489.73           
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,748,400.00      4,748,400.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     3,150,000.00      2,520,000.00      
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     933,086.48         2,604,202.79      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     664,816.22         596,970.51         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     15,775.65           1,763.20            

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     421,286,043.07  55,576,610.28    

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     2,588,065.04      3,258,017.10      

รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      4,220,000.00      

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     18,005,000.00    7,020,000.00      

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,412,456.52      425,745.86         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     84,387.25           90,768.00           

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     -                     251,715.00         

รำยไดอ่ื้น -                     -                     600,000.00         600,000.00         

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     680,000.00         10,260,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     30,000.00           -                     

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     643,891.09         620,732.98         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     69,074,238.51    25,016,978.72    

รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      4,200,000.00      

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     30,800,000.00    17,820,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,540,506.45      1,600,519.71      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     53,046.87           174,940.54         

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     332,937.51         428,932.06         

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     1,259,000.93      2,084,783.66      

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,696,261.08      6,443,860.94      601,677.52         470,205.00         

รำยไดอ่ื้น 45,789.45           -                     -                     -                     

ซ้ืออุปกรณ์ -                     270,000.00         -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 4,650,442.58      1,908,249.69      -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 585,027.41         211,039.56         151,650.00         12,240.00           

รำยไดอ่ื้น 139,676.20         -                     -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,770.00            -                     -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร 431,766.00         27,900.00           372,300.00         3,300.00            

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,817,075.00      -                     2,817,075.00      -                     

แลกเปล่ียนท่ีดิน 7,798,436.00      -                     7,798,436.00      -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ผู้ถือหุ้น)

ซ้ือท่ีดิน -                     4,350,000.00      -                     4,350,000.00      

ขำยท่ีดิน 9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00      9,000,000.00      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,677,737.25    47,882,930.65    46,368,369.44    47,415,663.69    

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 130,462.62         1,790,907.81      130,462.62         1,790,907.81      

รวม 46,808,199.87    49,673,838.46    46,498,832.06    49,206,571.50    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
  



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

 

86 

 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     592,020.54         12,945.21           

เงินมดัจ ำรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     2,326,386.94      124,263.70         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     198,760.93         212,075.41         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     -                     -                     2,333,149.76      

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     153,171.25         768,928.78         

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                     -                     16,000.00           -                     

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 10) -                     -                     299,991,430.00   299,991,430.00   

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น -                     5,000,000.00      -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,200,000.00      6,200,000.00      -                     -                     

เจำ้หน้ีอ่ืน -                     570,245.00         -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                       -                       52,427,732.16      51,854,771.94      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                       -                       82,993,672.18      75,895,500.89      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                       -                       221,400.00           50,000.00             

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                       -                       11,905,568.02      7,133,723.61        

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 252,554.00           1,661,137.39        227,054.00           -                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั 268,862.16           386,925.29           84,112.70             13,096.80             

รวม 521,416.16           2,048,062.68        147,859,539.06    134,947,093.24    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     695,270.94         1,564,824.63      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     4,845,481.92      534,948.80         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     32,100.00           -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     222,839.64         648,541.94         

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 104,105.00         1,483,480.67      -                     -                     

รวม 104,105.00         1,483,480.67      5,795,692.50      2,748,315.37      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 28,400,000.00      7,000,000.00        
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 70,500,000.00      15,000,000.00      
รวม 98,900,000.00      22,000,000.00      

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ -                       -                       22,000,000.00      113,500,000.00    

เพ่ิมข้ึน 23,000,000.00      -                       108,900,000.00    46,500,000.00      

ลดลง (23,000,000.00)     -                       (32,000,000.00)     (138,000,000.00)   

ยอดคงเหลือ -                       -                       98,900,000.00      22,000,000.00      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน
ชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: 
MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั มีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กรรมกำรบริษทั โดยมีท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกัประกนั 
และไม่คิดดอกเบ้ีย (ดูหมำยเหตุ 32.1) 
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เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 46,400,000.00     44,150,000.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 36,000,000.00     113,900,000.00   

รวม 82,400,000.00     158,050,000.00   

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 158,050,000.00    146,150,000.00    

เพ่ิมข้ึน 58,350,000.00      61,150,000.00      

ลดลง (134,000,000.00)   (49,250,000.00)     
ยอดคงเหลือ 82,400,000.00      158,050,000.00    

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั โดยกำรออกตัว๋สัญญำ
ใชเ้งินระยะสั้น อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ ำประกันหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อยในนำมบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 
857.53 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 29) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 38 ลำ้น
บำท (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบญัชี
คงเหลือ จ ำนวนเงิน 239.13 ลำ้นบำท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง
บริษทั เครน แดง จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้

เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินคำ้ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย ท่ีดิน รำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินสด 212,500.00          147,586.72          51,976.50            5,085.00              

เงินฝำกธนำคำร 10,321,968.67     17,130,081.51     1,131,685.35       15,101,133.04     

รวม 10,534,468.67     17,277,668.23     1,183,661.85       15,106,218.04     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีกำรคำ้ 159,544,083.06   200,314,231.76   182,480,809.35   162,742,633.36   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (44,031,049.23)    (26,735,476.14)    (1,396,319.94)      (1,134,920.11)      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 115,513,033.83   173,578,755.62   181,084,489.41   161,607,713.25   

ลูกหน้ีอ่ืน

     รำยไดค้ำ้งรับ 20,913,085.91     28,849,864.95     2,933,630.81       137,208.91          

     เงินทดรองจ่ำย 878,114.30          1,427,540.57       55,313.10            3,372.00              

     อ่ืน ๆ 943,619.91          6,325,949.14       399,824.84          727,544.75          

รวม 22,734,820.12     36,603,354.66     3,388,768.75       868,125.66          

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (900,333.22)         (515,133.22)         (385,200.00)         -                      

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 21,834,486.90     36,088,221.44     3,003,568.75       868,125.66          

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 137,347,520.73   209,666,977.06   184,088,058.16   162,475,838.91   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 38,556,678.70     100,942,005.21   4,957,304.42       18,168,765.19     

เกินก ำหนดช ำระ

นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 62,783,658.97     67,290,196.16     39,729,566.28     47,321,610.00     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 13,095,758.53     4,838,117.49       19,704,766.79     13,553,056.29     

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 14,095,988.15     1,845,956.02       46,745,688.60     74,569,528.81     

มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป 31,011,998.71     25,397,956.88     71,343,483.26     9,129,673.07       
รวม 159,544,083.06   200,314,231.76   182,480,809.35   162,742,633.36   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ 27,250,609.36    31,788,269.99    1,134,920.11      70,250.85           

บวก(หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) 18,575,405.34    (2,705,267.23)     1,273,272.08      1,064,669.26      

หัก ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ (894,632.25)        (1,832,393.40)     (626,672.25)        -                      

ยอดคงเหลือ 44,931,382.45    27,250,609.36    1,781,519.94      1,134,920.11      

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

 

  



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

 

93 

 

 

7. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

รถเครน 168,526,261.28    231,483,508.05    169,714,262.88    232,671,509.65    

รถฟอร์คลิฟท์ 21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      

รถขดุ/รถตกั 44,200,255.81      55,852,682.22      44,200,255.81      55,852,682.22      

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,904,064.65      16,878,888.75      17,005,634.65      16,980,458.75      

งำนระหว่ำงท ำ 17,418,551.29      9,344,188.25        14,300,214.48      9,344,188.25        

รวม 268,129,014.30    334,639,148.54    266,300,249.09    335,928,720.14    

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (3,792,832.79)       (1,811,000.00)       (3,792,832.79)       (1,811,000.00)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 264,336,181.51    332,828,148.54    262,507,416.30    334,117,720.14    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมำ 1,811,000.00                 1,965,777.80             
บวก(หัก) ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้(กลบัรำยกำร) 1,981,832.79                 (154,777.80)              
ยอดคงเหลือ 3,792,832.79                 1,811,000.00             

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
8. ลูกหนีต้ำมสัญญำซื้อกลบัคนื 

ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ประกอบดว้ย 

ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 45,820,560.75                
หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (45,820,560.75)              
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน - สุทธิ -                                  

บำท
งบกำรเงินรวม

 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดค้  ้ำประกนัสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่
ปฏิบติัตำมสญัญำใหก้บัลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงผิดนดัช ำระค่ำงวดกบัเจำ้หน้ี (ดูหมำยเหตุ 19) 
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ในระหวำ่งปี 2558 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืนดงักล่ำวทั้งจ ำนวน (ดูหมำยเหตุ 19) 

9. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

เงินฝำกธนำคำร 2558 2557 2558 2557 หลกัประกนั

ฝำกประจ ำ 411,119.92   504,258.71   280,766.24   275,716.49   หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 100          100          25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,300.00    24,999,300.00    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 100          100          150,000,000.00  150,000,000.00  149,999,200.00  149,999,200.00  

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 100          100          25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,930.00    24,999,930.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 100          100          100,000,000.00  100,000,000.00  99,993,000.00    99,993,000.00    
รวม 299,991,430.00  299,991,430.00  

รำคำทนุทนุช ำระแลว้

บำท

สดัส่วนเงินลงทนุ (%)

 
ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวนเงิน 125 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 21) 
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11. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่ำ อำคำรพำณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่ำ

รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 321,053,512.00           3,563,066.00               324,616,578.00           321,053,512.00           

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                              -                              -                              -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก (321,053,512.00)          -                              (321,053,512.00)          (321,053,512.00)          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                              -                              -                              -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              3,563,066.00               3,563,066.00               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                              1,754,133.12               1,754,133.12               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              1,778,296.35               1,778,296.35               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              1,802,459.58               1,802,459.58               -                              

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                              1,784,769.65               1,784,769.65               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                              1,760,606.42               1,760,606.42               -                              

งบกำรเงินรวม

บำท
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2558 2557

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 0.02                               0.02                          

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจน
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุ 14) 

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท) หมำยเหตุ

สญัญำใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บคุลลภำยนอก 1 ปี 0.01           -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 บริษทัไดท้ ำสัญญำขำยท่ีดินเปล่ำให้กบับริษทัอ่ืน มูลค่ำขำยตำมสัญญำ จ ำนวนเงิน 500 ลำ้น
บำท 
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12. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 236,406,282.16          47,567,760.04           155,592,024.55          21,242,436.64           31,264,154.05           44,945,439.49           2,508,933,528.97       52,063,888.64           3,098,015,514.54       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63           -                            1,102,713.27             2,894,044.26             1,229,521.03             23,659,841.11           310,020,398.84          43,983,819.08           405,020,242.22          
โอนออก / ปรับปรุง -                            -                            -                            919,800.00                -                            -                            -                            (919,800.00)               -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)            -                            (133,248.23)               (97,000.00)                 (1,628,687.31)            (14,292,297.09)          (75,623,521.39)          -                            (96,774,754.02)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          47,567,760.04           156,561,489.59          24,959,280.90           30,864,987.77           54,312,983.51           2,743,330,406.42       95,127,907.72           3,406,261,002.74       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 1,211,056.65             -                            46,728.97                  12,119,690.00           1,573,501.76             2,191,530.57             558,983,052.42          22,223,715.74           598,349,276.11          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55                -                            43,408.41                  3,233,300.00             -                            -                            35,982,541.75           (40,006,913.71)          -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก (12,128,706.32)          -                            (2,956,482.12)            -                            (16,401.87)                 (2,715,826.79)            (231,493,381.32)        -                            (249,310,798.42)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 243,366,200.67          47,567,760.04           153,695,144.85          40,312,270.90           32,422,087.66           53,788,687.29           3,106,802,619.27       77,344,709.75           3,755,299,480.43       

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                            12,997,764.39           66,406,911.98           17,942,955.25           22,684,060.07           28,752,730.12           1,016,093,824.27       -                            1,164,878,246.08       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            6,943,054.79             4,119,203.82             1,579,212.15             2,297,929.60             5,094,202.80             197,512,518.85          -                            217,546,122.01          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (25,631.32)                 (96,996.00)                 (1,605,043.93)            (12,098,136.39)          (41,024,851.51)          -                            (54,850,659.15)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            19,940,819.18           70,500,484.48           19,425,171.40           23,376,945.74           21,748,796.53           1,172,581,491.61       -                            1,327,573,708.94       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            6,943,054.79             4,797,952.83             3,983,375.04             2,401,490.07             6,414,628.98             241,886,572.24          -                            266,427,073.95          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (2,956,482.12)            -                            (16,400.87)                 (2,172,661.43)            (104,448,372.71)        -                            (109,593,917.13)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                            26,883,873.97           72,341,955.19           23,408,546.44           25,762,034.94           25,990,764.08           1,310,019,691.14       -                            1,484,406,865.76       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            4,147,897.12             -                            4,771,569.65             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,600,000.00             -                            1,600,000.00             
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          27,626,940.86           86,061,005.11           5,534,109.50             6,864,369.50             32,564,186.98           1,565,001,017.69       95,127,907.72           2,072,315,724.15       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 243,366,200.67          20,683,886.07           81,353,189.66           16,903,724.46           6,036,380.19             27,797,923.21           1,791,035,031.01       77,344,709.75           2,264,521,045.02       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
รำคำทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 214,921,073.37       28,589,033.21         90,669,190.56         4,498,978.09          12,599,997.61         18,421,503.78         860,882,163.27       51,505,776.39         1,282,087,716.28      
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63         -                         1,102,713.27          38,782.25               552,332.41             14,660,613.01         28,800,202.87         5,206,981.58          72,491,530.02          
โอนออก / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)         -                         (133,248.23)            -                         (720,773.94)            (6,063,241.38)         (34,913,364.27)       -                         (46,830,627.82)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       28,589,033.21         91,638,655.60         4,537,760.34          12,431,556.08         27,018,875.41         854,769,001.87       56,712,757.97         1,307,748,618.48      
ซ้ือ / โอนเขำ้ 1,211,056.65          -                         46,728.97               546,490.00             1,114,031.39          2,191,530.57          9,931,147.29          3,342,350.00          18,383,334.87          
โอน / ปรับปรุง 747,663.55             -                         43,408.41               -                         -                         -                         -                         (791,071.96)            -                           
จ ำหน่ำย / โอนออก (12,128,706.32)       -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,715,826.79)         (161,013,537.22)     -                         (178,814,552.45)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 221,880,991.88       28,589,033.21         88,772,310.86         5,084,250.34          13,545,587.47         26,494,579.19         703,686,611.94       59,264,036.01         1,147,317,400.90      

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                         12,396,845.87         24,382,804.29         4,015,967.58          9,175,685.59          10,740,066.17         295,668,435.11       -                         356,379,804.61        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          2,762,500.33          160,733.33             807,450.26             2,712,450.22          66,014,911.88         -                         76,906,743.22          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (25,631.32)              -                         (700,268.82)            (5,187,488.20)         (16,727,838.21)       -                         (22,641,226.55)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         16,845,543.07         27,119,673.30         4,176,700.91          9,282,867.03          8,265,028.19          344,955,508.78       -                         410,645,321.28        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          3,441,249.34          168,016.46             901,793.29             3,714,422.91          60,530,633.55         -                         73,204,812.75          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (2,956,482.12)         -                         -                         (2,172,661.43)         (61,219,969.13)       -                         (66,349,112.68)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                         21,294,240.27         27,604,440.52         4,344,717.37          10,184,660.32         9,806,789.67          344,266,173.20       -                         417,501,021.35        

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       11,743,490.14         64,518,982.30         361,059.43             2,525,016.52          18,753,847.22         508,593,596.57       56,712,757.97         895,259,728.15       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 221,880,991.88       7,294,792.94          61,167,870.34         739,532.97             2,737,254.62          16,687,789.52         358,200,542.22       59,264,036.01         727,972,810.50       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2558 2557 2558 2557

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 247.75        201.19        62.24         67.79         

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 18.68         16.35         10.96         9.12           
รวม 266.43        217.54        73.20         76.91         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำคำทนุก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 575.42        457.21        75.71         47.76         

กำรโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้คงเหลือดว้ย

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขำยแลว้เม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 130.61        38.25         99.79         18.19         

กำรโอนสินคำ้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม -             7.56           -             7.56           

บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้มื เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุของ

ตน้ทนุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (ดูหมำยเหตุ 25) -             1.05           -             1.05           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 1,259.34     968.93        92.09         125.22        

   - ยำนพำหนะ 24.06         29.91         14.63         17.91         
รวม 1,283.40     998.84        106.72        143.13        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ลำ้นบำท

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ
ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 
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เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดแ้ลกเปล่ียนท่ีดินกบับริษทัอ่ืน มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 23.40 ลำ้นบำท และกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกัน มูลค่ำตำมบัญชี จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท และจ ำหน่ำยท่ีดินให้กับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน มูลค่ำตำมบญัชี 
จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ ลำ้นบำท หมำยเหตุ

สญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.10              -

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั 1 ปี 0.05              -

   บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.05              -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

 

13. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -                      3,646,405.56       -                      -                      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (52,738,547.41)    (59,340,306.88)    (27,205,479.16)    (29,679,858.26)    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกร
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

1 มกรำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,902,043.69             (609,486.64)               -                            5,292,557.05             3,472,425.05             -                            8,764,982.10             

สินคำ้คงเหลือ 393,155.56                (30,955.56)                 -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76             (2,260,569.76)            -                            -                            -                            -                            -                            

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 343,766.94                295,053.15                -                            638,820.09                (24,946.86)                 -                            613,873.23                

ประมำณกำรหน้ีสิน 7,121,452.16             1,167,525.05             683,795.38                8,972,772.59             (5,254,382.77)            366,898.01                4,085,287.83             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 10,117,759.81           (10,117,759.81)          -                            -                            22,274,316.18           -                            22,274,316.18           

รวม 26,138,747.92           (11,556,193.57)          683,795.38                15,266,349.73           20,467,411.60           366,898.01                36,100,659.34           

หนี้สินภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (57,723,121.49)          (13,237,129.56)          -                            (70,960,251.05)          (17,878,955.70)          -                            (88,839,206.75)          

งบกำรเงินรวม

บำท
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1 มกรำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2557 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 550,000.00                211,692.65                -                            761,692.65                67,571.34                  -                            829,263.99                

สินคำ้คงเหลือ 393,155.56                (30,955.56)                 -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76             (2,260,569.76)            -                            -                            -                            -                            -                            

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 343,766.94                (24,946.85)                 -                            318,820.09                (24,946.86)                 -                            293,873.23                

ประมำณกำรหน้ีสิน 1,428,826.93             (49,592.31)                 224,628.64                1,603,863.26             389,381.63                (17,647.52)                 1,975,597.37             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 7,310,795.68             (7,310,795.68)            -                            -                            6,943,039.16             -                            6,943,039.16             

รวม 12,287,114.87           (9,465,167.51)            224,628.64                3,046,576.00             7,375,045.27             (17,647.52)                 10,403,973.75           

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (27,473,274.81)          (5,253,159.45)            -                            (32,726,434.26)          (4,883,018.65)            -                            (37,609,452.91)          

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินเบิกเกินบญัชี 16,654,872.78         9,384,487.94           778,139.12              6,529,785.48           

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45,000,000.00         15,000,000.00         45,000,000.00         15,000,000.00         

ทรัสตรี์ซีท 3,801,134.41           43,771,680.00         3,801,134.41           43,771,680.00         

รวม 65,456,007.19         68,156,167.94         49,579,273.53         65,301,465.48         

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2558 2557 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนำคำร ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45.00                 45.00                 MLR

ธนำคำร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               150.00               MLR

ธนำคำร ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 170.52               70.52                 

บริษทัย่อย

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2558 2557

บริษทั

ธนำคำร เลตเตอร์ออฟเครดิต -                     3.48                   

วงเงิน (ลำ้นบำท)

วงเงิน (ลำ้นยโูร)

กลุ่มบริษทัได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี กรรมกำรของกลุ่ม
บริษทัไดค้  ้ำประกนัในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน อีกทั้งบริษทัไดค้  ้ำประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมำย
เหตุ 4 และ 12) 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 80,041,664.48     24,053,906.84     69,078,524.37     6,911,834.08      

เจำ้หน้ีอ่ืน

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 12,387,558.96     55,633,779.95     6,679,576.58      20,197,302.75     

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 35,323,904.20     1,885,505.37      2,928,848.00      969,754.00         

อ่ืน ๆ 6,442,518.97      2,846,922.82      632,404.82         155,583.77         

รวม 54,153,982.13     60,366,208.14     10,240,829.40     21,322,640.52     

รวมทั้งหมด 134,195,646.61   84,420,114.98     79,319,353.77     28,234,474.60     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

16. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ 2558 2557 2558 2557

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 17 57,888,000.00    57,888,000.00    54,888,000.00    54,888,000.00    

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 18 297,983,390.04  229,487,329.57  21,537,374.11    45,649,969.53    
รวม 355,871,390.04  287,375,329.57  76,425,374.11    100,537,969.53  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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17. เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 222,574,000.00   280,462,000.00   214,824,000.00   269,712,000.00   

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 164,686,000.00   222,574,000.00   159,936,000.00   214,824,000.00   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมำ 280,462,000.00    283,230,139.35    269,712,000.00    268,594,000.00    

เพ่ิมข้ึน -                      251,500,000.00    -                      251,500,000.00    

ลดลง (57,888,000.00)    (254,268,139.35)  (54,888,000.00)    (250,382,000.00)  

ยอดคงเหลือ 222,574,000.00    280,462,000.00    214,824,000.00    269,712,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

  



                   
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

 

108 

 

 

โดยมีรำยละเอียแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

อำ้งอิง

วงเงิน เจำ้หน้ี 2558 2557 2558 2557 ระยะเวลำ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระหน้ี

บริษทั

1 ธนำคำร 30.00      30.00      19.12      22.96      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลำ้นบำท

2 ธนำคำร 7.00        7.00        4.08         5.09        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

3 ธนำคำร 250.00    250.00    191.62    241.66   ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลำ้นบำท

214.82    269.71   

บริษทัย่อย

4 ธนำคำร 15.00      15.00      7.75         10.75      ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลำ้นบำท

7.75         10.75      

222.57    280.46   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

 

กลุ่มบริษทัได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน รวมทั้งกรรมกำรของกลุ่มบริษทัไดค้  ้ำประกนัเงิน
กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินในนำมส่วนตวัเตม็วงเงินนอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยใน
นำมบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4 และ 12) 

 

 



 

บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2558 

 

 

 

 

 

109 

 

 

18. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

สญัญำเช่ำกำรเงิน

1 286,446,853.62  36,517,425.86     322,964,279.48  16,005,010.58   641,705.19          16,646,715.77   224,327,951.50  35,829,424.22     260,157,375.72  40,490,591.46    2,836,436.16       43,327,027.62    

2 - 5 566,643,026.78  37,759,225.20     604,402,251.98  5,571,006.27     210,010.97          5,781,017.24     434,673,363.30  33,854,425.93     468,527,789.23  21,455,173.64    817,659.26          22,272,832.90    

853,089,880.40  74,276,651.06     927,366,531.46  21,576,016.85   851,716.16          22,427,733.01   659,001,314.80  69,683,850.15     728,685,164.95  61,945,765.10    3,654,095.42       65,599,860.52    

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 11,536,536.42    2,161,541.70       13,698,078.12    5,532,363.53     883,262.59          6,415,626.12     5,159,378.07      1,256,248.05       6,415,626.12      5,159,378.07      1,256,248.05       6,415,626.12      

2 - 5 37,493,858.25    3,062,308.29       40,556,166.54    9,588,940.92     569,133.62          10,158,074.54   15,121,303.26    1,452,396.21       16,573,699.47    15,121,303.26    1,452,396.21       16,573,699.47    

49,030,394.67    5,223,849.99       54,254,244.66    15,121,304.45   1,452,396.21       16,573,700.66   20,280,681.33    2,708,644.26       22,989,325.59    20,280,681.33    2,708,644.26       22,989,325.59    

รวม

1 297,983,390.04  38,678,967.56     336,662,357.60  21,537,374.11   1,524,967.78       23,062,341.89   229,487,329.57  37,085,672.27     266,573,001.84  45,649,969.53    4,092,684.21       49,742,653.74    

2 - 5 604,136,885.03  40,821,533.49     644,958,418.52  15,159,947.19   779,144.59          15,939,091.78   449,794,666.56  35,306,822.14     485,101,488.70  36,576,476.90    2,270,055.47       38,846,532.37    

902,120,275.07  79,500,501.05     981,620,776.12  36,697,321.30   2,304,112.37       39,001,433.67   679,281,996.13  72,392,494.41     751,674,490.54  82,226,446.43    6,362,739.68       88,589,186.11    

2557

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กลุ่มบริษทัไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และยำนพำหนะ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน 
ๆ ละ 29.57 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจ ำนวนเงิน
297.98 ลำ้นบำท (ปี 2557: 229.49 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 21.54 ลำ้นบำท (ปี 2557: 45.65 ลำ้นบำท) 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินบำงส่วนในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4) 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำซ้ือกลบัคนื 

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง 52,189,448.07           47,693,481.10           

รวม 112,300,361.71         107,804,394.74         

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ำยใหโ้จทก์ (18,954,272.85)         (18,954,272.85)         
หัก จ่ำยช ำระ (57,000,000.00)         -                            
หัก กลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง (36,346,088.86)         -                            

คงเหลือ -                            88,850,121.89           

งบกำรเงินรวม

บำท

 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ ำกำรขำยทรัพยสิ์นให้กบัลูกคำ้ โดยกำรท ำสัญญำ
เช่ำกำรเงินผำ่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2544 บริษทัยอ่ยไดท้ ำหนงัสือตกลงรับสภำพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจำกลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใน
สัญญำ จ ำนวนเงิน 73.62 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำรับสภำพหน้ี 
โดยเร่ิมช ำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2544 รวมทั้งกรรมกำรบริษทัยอ่ยยงัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินดงักล่ำวในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกบญัชีบริษทัผูเ้ช่ำตำมสัญญำดงักล่ำวเป็นลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืนแสดงภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน จ ำนวน
เงิน 45.82 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 8) ตำมจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัย่อยจะเรียกร้องคืน จ ำนวนเงิน 68.20 
ลำ้นบำท 

กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัมีคดีควำมฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสญัญำรับสภำพหน้ีขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ย
ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์(ดูหมำยเหตุ 
31.1)ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทบญัชีประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 
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เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีกบัเจำ้หน้ี โดยบริษทั
ยอ่ยไดจ่้ำยช ำระเงินคืนใหแ้ก่เจำ้หน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 (ดูหมำยเหตุ 32.1) พร้อมทั้งกลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสิน
จำกคดีควำมฟ้องร้อง และบนัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน (ดูหมำยเหตุ 8) 

20. ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 16,124,654.69    12,879,143.89    8,019,316.31      7,144,134.62      

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 2,580,516.94      1,713,607.72      1,804,854.07      999,599.90         

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 369,253.77         338,647.26         175,861.94         176,252.57         

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,834,490.10      3,418,976.90      (88,237.58)         1,123,143.20      

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (482,476.40)       (2,225,721.08)    (33,807.90)         (1,423,813.98)    

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 20,426,439.10    16,124,654.69    9,877,986.84      8,019,316.31      

งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่
พนกังำนท่ีเกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือนเดือน
สุดทำ้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

อตัรำคิดลด 3.00 - 3.27 3.27 - 3.59 3.08 3.45

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5 3 - 5 5 5

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ร้อยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและสะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะปี 2551 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,011,726.47)       2,377,369.00        (744,004.71)          856,784.92           

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 2,303,211.79        (1,991,961.38)       828,887.90           (735,474.07)          

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,783,520 บำท โดยกำรตดัหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 899 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 626,783,520 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 696,426,133 บำท โดยกำรออกหุน้
สำมญัจ ำนวน 69,642,613 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำทเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 
2558และวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2558 ตำมล ำดบั 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 69.64 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงิน
สดอีกในอตัรำหุน้ละ 0.01234568 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7.74 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 77.38 ลำ้นบำท 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภำคม 2558 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 
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ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,571,375 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท โดยกำรตดัหุน้จด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,142 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท โดยกำรออกหุน้
สำมญัจ ำนวน 48,214,186 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำทเพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 
2557 และวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557 ตำมล ำดบั 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำส่วน 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 48.21 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงิน
สดอีกในอตัรำหุน้ละ 0.00925926 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5.36 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 53.57 ลำ้นบำท 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภำคม 2557 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 ไดมี้มติพิเศษให ้เพ่ิมทุน
จดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 1,250,000 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2557 

22. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น สูงกวำ่มูลค่ำหุ้น
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวน
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ซ้ือสินคำ้ 506,032,826.68  96,414,529.10    506,032,826.68  96,414,529.10    

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 22,675,074.70    28,206,587.61    22,706,804.43    28,208,294.41    

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 173,438,344.59  186,880,488.37  78,555,589.82    82,109,943.96    

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 46,957,346.73    71,261,506.21    4,037,492.21      4,709,477.68      

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอ่ืน 9,388,786.38      8,592,306.97      2,335,951.46      2,064,416.76      

ค่ำเบ้ียประกนัภยั 9,084,634.13      8,846,573.98      1,685,460.30      1,776,167.72      

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 22,257,825.31    23,375,250.16    2,448,224.33      1,714,464.97      

ค่ำเส่ือมรำคำ 266,451,237.18  217,570,285.24  73,204,812.75    76,906,743.22    

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 9,030,100.44      19,149,592.91    8,087,928.79      11,156,374.87    

ค่ำธรรมเนียม 7,775,582.46      8,082,587.95      4,603,893.11      5,263,403.66      

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำย 4,414,322.96      3,244,601.61      4,414,321.96      108,203.32         

ค่ำปรับ -                     6,011,091.37      -                     -                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

25. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ดอกเบ้ียจ่ำย 62,995,618.62   52,953,061.04   23,852,755.30   16,039,343.72   

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร -                    410,775.00        -                    410,775.00        

รวม 62,995,618.62   53,363,836.04   23,852,755.30   16,450,118.72   
หัก ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ -                    (1,045,719.62)    -                    (1,045,719.62)    
สุทธิ 62,995,618.62   52,318,116.42   23,852,755.30   15,404,399.10   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให ้ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนักงำนในกรณีท่ีลำออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในปี 2558 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.34 ลำ้นบำท (ปี 2557: 2.21 ลำ้น
บำท) ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.16 ลำ้นบำท (ปี 2557: 1.14 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

27. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ค  ำนวณข้ึนในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรลดภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 
ธันวำคม 2554 ให้ปรับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ เป็นอตัรำร้อยละ 23 ของก ำไรสุทธิ
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2555 และอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับสองรอบ
ระยะเวลำบญัชีถดัมำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำรัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 
2557 ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั (6,138,747.52)    (36,437,104.14)   -                     (17,967,135.83)   

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,588,455.90      (24,793,323.13)   2,492,026.62      (14,718,326.96)   

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ (3,550,291.62)    (61,230,427.27)   2,492,026.62      (32,685,462.79)   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

บำท

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่
ประมำณกำรหน้ีสิน 366,898.01 683,795.38 (17,647.52) 224,628.64

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (41,643,092.86) 300,346,520.76 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 8,328,618.57 20 (60,069,304.15)

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (4,980,349.39) (5,641,684.95)

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี -     741,426.38 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 22,270,004.20 16,186,704.17 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (6,149,261.46) 2,227,994.60 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี -     10,117,759.81 

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั (25,607,759.44) -     

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 15 (6,138,747.52) 12 (36,437,104.14)

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,588,455.90 (24,793,323.13)     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 9 (3,550,291.62) 20 (61,230,427.27)

2558 2557

งบกำรเงินรวม
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อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (16,255,028.60) 153,496,411.54 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 3,251,005.72 20 (30,699,282.31)

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (745,751.60) (1,369,335.45)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 4,437,785.04 6,790,686.25 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี (6,943,039.16) 7,310,795.68 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั - -     12 (17,967,135.83)

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 2,492,026.62 (14,718,326.96)

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 15 2,492,026.62 21 (32,685,462.79)

2558 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

28. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่ม
บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

29.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

29.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.40 ลำ้นบำท 

29.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.08 ลำ้นบำท 

29.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 3.06 ลำ้นบำท 

29.1.4 สญัญำซ้ืออุปกรณ์จ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและ 0.04 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ 

29.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 
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29.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือจ ำนวน
เงิน 857.53 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

29.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศคงเหลือดงัน้ี 

จ ำนวนเงิน

ประเภทสญัญำ สกุลเงิน คงเหลือ (ลำ้น) อตัรำแลกเปล่ียน ครบก ำหนด

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 0.32              35.68 บำทต่อ 19 ก.พ. 2559

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
บริษัทย่อย 

29.5 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

29.5.1 สัญญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทั อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.20 ลำ้นบำท และบริษทัอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำ
เดือนละ 0.11 ลำ้นบำท 

29.5.2 สญัญำวำ่จำ้งกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูลกบับริษทั อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.99 ลำ้นบำท 

29.5.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.43 ลำ้นบำท 

29.6 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท 

29.7 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฐำนผิดสัญญำ และถูกเจำ้พนักงำนพิทกัษ์
ทรัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน 14.92 ลำ้นบำท 

30. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

30.1 กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของ
ตลำดและก่อใหเ้กิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึง
กลุ่มบริษทัพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบั
กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

30.2 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบัติทำงบัญชีกำรจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำกำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 
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30.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดและ
จำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมสญัญำบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวดงัต่อไปน้ี 

30.3.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทักลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำก
ธนำคำรและเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกธนำคำรซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้

30.3.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับกำรซ้ือและขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศณวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) 2.97              3.18              2.97              -                

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 1.60              -                1.60              -                

ยโูร 0.25              -                -                -                

ลำ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

 

30.3.3 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเนื่องกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและกำรก ำหนดวิธีกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคำด
วำ่จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกว่ำจ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญแลว้ 

30.4 มูลค่ำยุตธิรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำใน
ตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่แตกต่ำงกับมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั 
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31. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรม

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -                      143,645.56          -                      143,645.56          

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมระดบั 2 

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำ
แลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และ เสน้อตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

32. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัท 

32.1 บริษทั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (กลุ่ม
บริษทั) และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรบริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสัญญำรับสภำพหน้ีในฐำนะจ ำเลย
ร่วม จ ำนวนทุนทรัพย ์66.54 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สัตยำบนัในกำรกระท ำของบริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จ ำกดั ในกำรขำยทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคำ้ โดยกำรท ำสัญญำเช่ำกำรเงินผำ่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั เขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ในสัญญำเช่ำดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดย้ื่นฟ้องด ำเนินคดีกบัเจำ้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจำก
กำรช ำระมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป จ ำนวนทุนทรัพย ์ 49.60  ลำ้นบำท ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำสั่งให้รวมพิจำรณำคดีทั้ งสอง     
(ดูหมำยเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2552 ศำลชั้นตน้ และวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ และวนัท่ี 7 สิงหำคม 2558 ศำลฏีกำ
ไดมี้ค ำพิพำกษำใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั และกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัร่วมกนัจ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 
60.11 ลำ้นบำท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำยอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกรำคม 2550 จนกวำ่จะช ำระ
เสร็จ 

กลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดถู้กกรมบงัคบัคดีอำยดัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน โดยในปี 2556 สถำบนักำรเงิน
ไดน้ ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ให้แก่กรมบงัคบัคดี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 20.95 ลำ้น
บำท และกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวใหแ้ก่โจทก ์
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ในระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ กรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นจ ำเลยร่วมในคดีดงักล่ำวไดถู้กเจำ้พนกังำนบงัคบัคดียดึท่ีดิน
ของกรรมกำรบริษทั โดยในระหวำ่งปี 2558 เจำ้พนกังำนบงัคบัคดีไดข้ำยทอดตลำดท่ีดินดงักล่ำว เพ่ือน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำร
ประมูลไปจ่ำยใหแ้ก่โจทก ์ 

กรรมกำรบริษทั (“ผูกู้”้) ไดท้ ำสญัญำเงินกูย้มืกบั บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั วงเงินกูย้มืจ ำนวนเงิน 15 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 4) เพ่ือน ำเงินกูย้ืมดงักล่ำวไปวำงเป็นหลกัประกนัในกำรประมูลเพ่ือซ้ือท่ีดินดงักล่ำว ก ำหนดกำรช ำระคืนเงิน
กูย้มื ดงัน้ี 

- ภำยใน 3 วนั กรณีท่ีงดขำยทอดตลำดหรือผูกู้ไ้ม่สำมำรถประมูลซ้ือได ้

- กรณีผูกู้ป้ระมูลซ้ือท่ีดินดงักล่ำวได ้ใหถื้อวำ่ ผูกู้ไ้ดช้ ำระเงินกูเ้ม่ือกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำด
ไปหกัช ำระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์และไดท้ ำบญัชีแสดงรำยรับและรำยจ่ำยส่งใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำย
ตำมค ำพิพำกษำของศำลภำยใตบ้ญัชี “ประมำณกำรหน้ีสิน” ทั้งจ ำนวนแลว้ (ดูหมำยเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษทัเดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงช ำระหน้ีและเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีกบั
เจำ้หน้ี ดงัน้ี 

- ตกลงช ำระหน้ีใหแ้ก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท ภำยในเดือนตุลำคม 2558 

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินมดัจ ำของบุคคลภำยนอกท่ีไดว้ำงไวเ้พ่ือเขำ้ร่วมประมูลซ้ือทรัพยสิ์น
ของกรรมกำรบริษทัจำกกำรขำยทอดตลำดใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท 

- กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัสละสิทธิในเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดท่ีดินของกรรมกำรบริษทั จ ำนวนเงิน 3.24 
ลำ้นบำท ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของเจำ้หน้ี 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินคืนกลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัตำมท่ี
สถำบนักำรเงินไดน้ ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ใหแ้ก่กรมบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินชดเชยส ำหรับท่ีดินของกรรมกำรบริษทัท่ีถูก
ขำยทอดตลำดรวมทั้ งค่ำเสียโอกำสทำงธุรกิจให้กับกรรรมกำรบริษัท จ ำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2558 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2558 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไดจ่้ำยช ำระเงินตำมค ำพิพำกษำศำลใหแ้ก่เจำ้หน้ี จ ำนวนเงิน 
45 ลำ้นบำท พร้อมทั้งกลบัรำยกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง (ดูหมำยเหตุ 19) และบนัทึกตดัจ ำหน่ำยหน้ี
สูญลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืน (ดูหมำยเหตุ 8) 

บริษัทย่อย 

32.2 ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บหนงัสือจำกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์รียกให้ช ำระค่ำเช่ำ
ท่ีดิน จ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้นบำท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัย่อยไดย้ื่นค ำร้องปฏิเสธว่ำไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญำตำมท่ี
กล่ำวอำ้ง เน่ืองจำกบริษทัย่อยท ำสัญญำเช่ำท่ีดินดังกล่ำวกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน โดยในปี 2555 บริษทัย่อยได้เลิกใช้
ประโยชน์จำกท่ีดินดงักล่ำว และไดบ้นัทึกภำระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 11.87 ลำ้นบำท ไวใ้นงบ
กำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษทัยอ่ยเกิดควำมเสียหำยข้ึนมำกกว่ำจ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยดงักล่ำว 
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กรรมกำรบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจ ำนวน ปัจจุบนันอกจำกหนงัสือฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัยอ่ยยงั
ไม่ไดรั้บกำรติดต่อจำกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยอี์ก 

32.3 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยทุนทรัพย ์จ ำนวนเงินประมำณ 1.32 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระเงิน และศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องโจทก ์

ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำก
คดีควำมดงักล่ำว 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2559 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงินใหก้บับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง จ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระ 
คืนในวนัท่ี 21 เมษำยน 2559  

34. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 




