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เป็นบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงฐำนรำก และให้บริกำร

ดำ้นเคร่ืองจกัรกลหนักขนำดใหญ่ ท่ีไดม้ำตรฐำนเป็น

เลิศ เต็มเป่ียมไปดว้ยควำมมุ่งมัน่ เพื่อตอบสนองควำม

พึงพอใจ และเพ่ิมมูลค่ำสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ 

 
 
 
 

    
 

 
 

 ยกระดบักำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้และคุม้ค่ำในเชิงธุรกิจ 

 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้องค์กรโดยกำรจัดหำบริกำรท่ีมี

มำตรฐำนและเหมำะสมกบัลกัษณะงำนของลูกคำ้ 

 น ำ เท คโน โลยี ท่ี ทั น สมัยของ เค ร่ือ งจัก รจ ำก

ต่ำงประเทศเขำ้มำพฒันำใชใ้นประเทศไทย 

 สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดับสำกลให้เป็นท่ี

ยอมรับของลูกคำ้และบุคคลทัว่ไป 

 มุ่งเน้นกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน 

 พฒันำคุณภำพชีวิต และเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำงำน

ของบุคลำกรในองคก์ร  

 

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
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ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 
   2557 

 งบการเงนิ 
  รวม 

+ / - 
(%) 

2558 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

2559 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

 

 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

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 

 

 

357.66 

2,885.20 

915.04 

1,804.36 

1,080.84 

 

 

-17.43 

+3.46 

+58.85 

+26.19 

-20.44 

+ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 

รำยไดร้วม 

ก ำไรขั้นตน้ 

EBITDA 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

 

 
402.20 

665.48 

1,067.68 

348.15 

570.23 
239.12 

 
-50.19 

+9.71 

-24.49 

-1.78 

+53.48 

 +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 

 
219.59 

430.75 

650.34 

(19.41) 

113.79 
(280.13) 

 
-37.12 

-16.32 

-24.73 

-88.05 

-60.46 

-519.89 

 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 

อตัรำก ำไรขั้นตน้(%) 

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 

 
1.06 

0.93 

0.78 

18.43 

32.61 

19.22 

 
 

 

 
0.75 

1.05 

2.20 

-3.26 

18.81 

-5.01 

 
 

 

 
0.39 

1.67 

4.42 

-22.97 

-2.98 

-42.45 

 
 

 

 

งบดุล 

งบก ำไรขำดทุน 

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี  2559 โดยภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงชะลอตวัอยู ่กำรลงทุนของภำครัฐในดำ้นสำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ ยงัไม่สำมำรถขบัเคล่ือนออกมำไดเ้ป็นรูปธรรมมำกนัก ส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนโครงกำร กำรประมูลหำ

ผูรั้บเหมำ ฯลฯ  ท ำให้กำรตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรตอ้งถูกชะลอออกไป นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ีรำคำ

น ้ ำมนัดิบในตลำดโลกลดต ่ำลงอย่ำงมำกเหลือเพียงไม่ถึง 30 ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำต่อบำร์เรล ส่งผลให้กลุ่มลูกคำ้ของ

บริษทัในธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนั ปิโตรเคมี และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ชะลอกำรลงทุนใหม่และเล่ือนระยะเวลำกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ 

(Shut-down) ออกไป  ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรงำนเช่ำลดลง จนบริษทัมีผลประกอบกำรท่ีขำดทุน 

อยำ่งไรก็ตำม เพ่ือให้บริษทัไดป้ระโยชน์จำกกำรลงทุนของภำครัฐมำกข้ึนกว่ำเพียงแค่กำรขำยเคร่ืองจกัร ใน

เดือนมิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัให้มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ โดยเพ่ิมธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเข็ม

เจำะ เพ่ือรองรับงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นคมนำคมและขนส่งของภำครัฐท่ีเร่ิมมีกำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำงหลำย

โครงกำร และคำดวำ่จะทยอยด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ไตรมำส 4 ของปี 2559 เป็นตน้ไป  

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ สถำบนักำรเงิน ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ำย ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอมำ และขอใหค้  ำมัน่วำ่จะร่วมกบัผูบ้ริหำรอยำ่งใกลชิ้ดในกำร

ก ำหนดกลยทุธ์ เพ่ือให้บริษทัสำมำรถฟันฝ่ำปัญหำอุปสรรค และ แข่งขนัไดใ้นตลำดภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุม

ภำยในท่ีดี รวมถึงกำรพฒันำศกัยภำพทำงธุรกิจของบริษทัใหป้ระสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน  เพ่ือ

ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 

 

 

 

 

…………………..………. 

(ผศ.ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร) 

ประธำนกรรมกำร 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประสบกบักำรขำดทุนค่อนขำ้งมำก รำยรับจำกกำรขำย และรำยรับจำกกำร

ให้บริกำรงำนเช่ำ ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั จนไม่สำมำรถชดเชยค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจกัรและดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกำรลงทุน

ได ้ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมำจำกปี 2558 ทั้งกำรลงทุนของภำครัฐท่ียงัขบัเคล่ือนไดค้่อนขำ้งชำ้กวำ่เป้ำหมำยมำก และ

ปัญหำกำรลดลงของรำคำน ้ ำมนัดิบจนกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนั ปิโตรเคมี และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลกัท่ีบริษทัใหบ้ริกำรงำนเช่ำอยู ่ท ำใหก้ำรก่อสร้ำงใหม่และกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Shut-down) ถูกเล่ือนออกไป 

เพื่อให้บริษทัไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรของภำครัฐท่ีคำดวำ่จะเร่ิมมีกำรลงทุนอยำ่งชดัเจนในปี 2560 และเป็น

กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ โดยลดกำรพ่ึงพำรำยไดจ้ำกธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงมำกเกินไป เม่ือกลำงปี 2559 บริษทัจึงไดมี้

กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจใหม่ โดยเพ่ิมธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเข็มเจำะ เขำ้มำเพ่ือรองรับงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคท่ี

คำดวำ่จะทยอยก่อสร้ำงในปลำยปี 2559 เป็นตน้ไป โดยกลุ่มลูกคำ้ก็จะเป็นผูรั้บเหมำกลุ่มเดียวกนักบัธุรกิจใหบ้ริกำรงำนเช่ำ

เครนซ่ึงบริษทัมีควำมสมัพนัธ์ดีอยูแ่ลว้ และไดเ้ร่ิมเขำ้ท ำงำนรับเหมำงำนฐำนรำกเข็มเจำะแลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559 

ซ่ึงไดรั้บกำรตอบรับจำกลูกคำ้ค่อนขำ้งดี บริษทัมีควำมมัน่ใจวำ่ธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเขม็เจำะจะเป็นธุรกิจท่ีสร้ำงควำม

ยัง่ยืนให้กับบริษทัได ้นอกจำกน้ีในส่วนของธุรกิจงำนให้เช่ำเคร่ืองจกัร บริษทัยงัไดเ้ขำ้ร่วมมือกบัองค์กำรบริหำรส่วน

จงัหวดัตรัง (อบจ.ตรัง) ท่ีไดรั้บสมัปทำนในกำรบริหำรงำนท่ำเรือนำเกลือ ซ่ึงเป็นท่ำเรือระหวำ่งประเทศท่ีมีอนำคต รองรับ

ธุรกิจโลจิสติคส์ทำงฝ่ังทะเลอนัดำมนั โดยเป็นควำมร่วมมือในกำรน ำเคร่ืองจกัรเขำ้ให้บริกำรหนำ้ท่ำ แบ่งรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้ริกำรเคร่ืองจกัรระหวำ่งบมจ.ชูไก กบั อบจ.ตรัง ในสดัส่วน 80 : 20 

ส ำหรับในปี 2560 บริษทัจะรุกในธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเขม็เจำะ ใหม้ำกข้ึน ตำมโอกำสทำงธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน

จำกกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นกำรคมนำคมและขนส่งทั้งรถไฟรำงคู่ รถไฟฟ้ำสีต่ำงๆ ถนนมอเตอร์เวยบ์ำงประอิน-

นครรำชสีมำ ถนนมอเตอร์เวยบ์ำงใหญ่-กำญจนบุรี ฯลฯ โดยจะใช้ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญดำ้นเคร่ืองจกัรมำ

บริหำรจัดกำรให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั ในส่วนของธุรกิจงำนให้บริกำรงำนเช่ำ บริษัทจะเน้นกำรบริหำร

เคร่ืองจกัรท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภำพและสอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดม้ำกข้ึน ดำ้นงำนขำยเคร่ืองจกัร จะ

ร่วมมือกบั XCMG วำงกลยทุธ์ในกำรผลกัดนักำรขำยเป็นล็อตใหญ่ใหก้บัผูรั้บเหมำโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคภำครัฐ 

เพื่อให้สินคำ้ XCMG เขำ้สู่ตลำดและไดรั้บควำมเช่ือถือมำกข้ึน โดยบริษทัมัน่ใจวำ่ดว้ยโครงสร้ำงธุรกิจใหม่น้ีจะสำมำรถ

น ำพำใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรเติบโตไดอ้ยำ่งอยำ่งมัน่คงและมีเสถียรภำพ  

 

……….………….........…… 

 ( นำยธงไชย  แพรรังสี ) 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

นำยสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และนำงวีระวรรณ  บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติ

ครบถว้นตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด   

ในรอบปีท่ีผำ่นมำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ให้

ก ำกบัดูแล โดยในรอบปีบญัชี  2559 ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง ซ่ึงในกำรประชุมไดใ้ห้ผูบ้ริหำร ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเขำ้ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้งัน้ี  

1. สอบทำนใหมี้รำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล และงบกำรเงินประจ ำปี 2559 ของบริษทัฯ ร่วมกับผูส้อบบัญชี รวมทั้ งกำร

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัและรับทรำบขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติ โดยมีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดร่วมกับผู ้สอบบัญชี ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือให้มั่นใจว่ำ

กระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้

2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก

เช่น รำยงำนกำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในส ำหรับปี 2559 และพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบ ตลอดจน

รับทรำบผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยไดเ้สนอฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ พิจำรณำ

ปรับปรุงแกไ้ขตำมควรแก่กรณี รวมทั้งติดตำมผลควำมคืบหนำ้กำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งต่อเน่ือง 

3. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

รับทรำบและทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯในด้ำนต่ำงๆ กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน กำร

บริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนส ำหรับธุรกิจท่ีด ำเนินอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับ

แผนกำรลงทุนเป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง   

รับทรำบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเช่นพระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศและ

ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ประกำศขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมพิจำรณำ คดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ และขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 ให้แต่งตั้ง นำยประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 

หรือนำยเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ นำงสำวชุติมำ วงษศ์รำพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต

เลขท่ี  9622  แห่งบริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั หรือผูส้อบบญัชีท่ำนอ่ืนภำยในส ำนกังำนเดียวกนั เป็นผูล้งลำยมือช่ือในรำยงำน

กำรตรวจสอบและสอบทำนของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2560 
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6. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

พิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมท่ีผูส้อบบญัชี

ไดเ้ปิดเผยในงบกำรเงินรวม ซ่ึงโดยทัว่ไปรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติทัว่ไป ส ำหรับรำยกำรท่ี

เกิดข้ึนระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักรรมกำรนั้นเป็นไปตำมสัญญำและขอ้ตกลงท่ีมีระหวำ่งกนั และในส่วนของเงินกูย้ืมนั้น

เป็นไปเพ่ือเสริมสภำพคล่องโดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำ บริษัทฯ ได้จัดท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 

เช่ือถือได ้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้และระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

 

 

  

         .............................................. 

              นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ 

            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

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 

ใหบ้ริกำรรับเหมำงำนก่อสร้ำงงำนฐำนรำก เสำเขม็เจำะ 

ใหบ้ริกำรงำนขนถ่ำยสินคำ้ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนกั ในกิจกำรท่ำเทียบเรือบำ้น

นำเกลือ อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

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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บุคคลอ้างองิอ่ืน   

   

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 เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั (“TCS”)  จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทั เม่ือปี 2533 โดยมี คุณธงไชย แพรรังสี 

เป็นผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั เพ่ือประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัและอะไหล่ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเช่ำ

เคร่ืองจกัรกลหนกัส ำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนำดใหญ่ หรือมีน ้ ำหนกัมำก  

ซ่ึงต่อมำ เม่ืออุตสำหกรรมต่ำงๆ มีกำรขยำยตวั ส่งผลใหมี้ควำมตอ้งกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพ่ิมข้ึน  จึงไดมี้กำรจดัตั้งกลุ่ม

บริษทัเดอะเครน เพ่ือรองรับงำนตำมแหล่งอุตสำหกรรมต่ำงๆ ดงัน้ี ปี 2535 จดัตั้ ง บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จ ำกัด 

(“TCL”) ท่ี อ. ศรีรำชำ จ.ชลบุรี  ปี 2537 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”)  ท่ี อ.บำ้นค่ำย จ.ระยอง และ ปี 2539 

จัดตั้ ง บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกัด (“TCH”) ท่ี  บริเวณรังสิต จ.ปทุมธำนี  เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ 

โดยเฉพำะในเขตอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  

นอกจำกกำรจดัตั้งกลุ่มบริษทัเดอะเครนแลว้ ในปี 2540 ยงัไดมี้กำรจดัตั้ง บริษทั ชูไก จ ำกดั ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจ

น ำเขำ้เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้จำกต่ำงประเทศส ำหรับจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรซ่อมและจ ำหน่ำยอะไหล่

ใหก้บับริษทัภำยในกลุ่มและลูกคำ้ทัว่ไป  ต่อมำในปี 2547 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้และกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯใหม่ โดยให ้บริษทั ชูไก จ ำกดั เขำ้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน แหลม

ฉบงั จ ำกดั (“TCL”) บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จ ำกดั (“TCH”)  ภำยหลงักำร

ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้แลว้ ในปี 2548 ไดแ้ปรสภำพเป็น บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ( “CRANE” หรือ บริษทัฯ ) และ

ในปี 2549 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”)  และเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและช ำระแลว้ จำก 200.00  ลำ้นบำท เป็น 350.00 ลำ้นบำท  พร้อมจดัโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจภำยในกลุ่มใหม่ 

โดย บริษทั ชูไก จ ำกดั จะท ำหนำ้ท่ีในกำรจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัเป็นหลกั ส่วนบริษทัยอ่ยจะประกอบ

ธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง  

รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่ าคญัมดีังต่อไปนี ้

มี.ค. 2550 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ลำ้นบำท จำก 350.00 ลำ้นบำท เป็น 450.00 ลำ้นบำท (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 

1.00 บำท) เพื่อรองรับกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ก.พ. 2551 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญำตใหอ้อก และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของCRANE ให้แก่ประชำชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

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

ก.พ. 2554 บริษทัฯ ไดรั้บกำรแต่งตั้ งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จำก

บ ริ ษั ท  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 โดยกำรออกหุ้น
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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  เพื่อรองรับกำรขยำยงำน

เช่ำรถเครนขนำดใหญ่  ด ำเนินกำรในนำม TCR 

พ.ค. 2556 

 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506.25 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้น

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

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

และเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 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 

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 อยำ่งเป็นทำงกำรแตเ่พียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ซ่ึงในเวลำต่อมำ บริษทัฯ ไดย้กเลิกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน ยีห่อ้ ZOOMLION 

มิ.ย. 2559 

 

บริษทัฯ  ไดป้รับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยจ ำแนกตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

 ธุรกิจจ ำหน่ำย และใหบ้ริกำรซ่อมเคร่ืองจกัรกลหนกั ด ำเนินกำรโดย CRANE 

 ธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกั ด ำเนินกำรโดย TCR และ TCL 

 ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนฐำนรำก ด ำเนินกำรโดย TCS 

ก.ค. 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงใหบ้ริกำรงำนขนถ่ำยสินคำ้ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนกั ท่ีใชใ้นกิจกำรท่ำ

เทียบเรือบำ้นนำเกลือ อ ำเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง กบั องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัตรัง 

พ.ย  2559 TCS  รับเหมำงำนเสำเขม็เจำะเป็นคร้ังแรก  เป็นกำรเจำะเสำเขม็เพ่ือรองรับสะพำนในโครงกำรก่อสร้ำงถนน

สนบัสนุนยทุธศำสตร์ ท่ี จ.เชียงรำย 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ จ ำแนกธุรกิจ ตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.  ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก  และให้บริการซ่อม  ด าเนินการโดย CRANE 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกั แบ่งเป็น 

1.  เคร่ืองจักรกลหนักใหม่ ประเภทรถเครน เช่น Truck Crane, All Terrain Crane และ Crawler Crane 

ยี่ห้อ XCMG ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยรถเครน XCMG จำกประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย กบั XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& 

EXP.CO.,LTD. (“XCMG”) ตั้งแต่ปลำยปี 2558 ซ่ึง XCMG เป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของ

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน และเป็นอนัดับ  5 ของโลก ท่ีมีกำรพฒันำเคร่ืองจกัรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มี

ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน 

2.  เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รถหัวลำก 

รถบรรทุก และคร่ืองจกัรกลหนักอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯน ำมำปรับปรุง และซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ก่อน

จ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ หรือใหบ้ริกำรงำนเช่ำ และขนส่ง 

 บริษทัฯ ให้บริกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนัก โดยมีทีมช่ำงท่ีมีควำมเช่ียวชำญงำน และประสบกำรณ์สูง 

รวมทั้งบริษทัฯ ไดรั้บควำมร่วมมือจำก XCMG ในกำรส่งผูเ้ช่ียวชำญมำฝึกอบรมให้กบัทีมช่ำงของบริษทัฯ อยำ่ง

ต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริกำรหลงักำรขำยส ำหรับเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีจ ำหน่ำยโดยบริษทัฯ รวมถึงลูกคำ้ทัว่ไปท่ีน ำมำ

ซ่อม ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 

 ในเดือนกรกฎำคม 2559  บริษทัฯ เขำ้ร่วมลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดัตรัง ใน

กำรน ำเคร่ืองจกัรกลหนกัใหบ้ริกำรงำนขนถ่ำยสินคำ้ ท่ีใชใ้นกิจกำรท่ำเทียบเรือบำ้นนำเกลือ อ ำเภอกนัตงั จงัหวดั

ตรัง ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือเปิดใหม่ ฝ่ังทะเลอนัดำมนั เป็นท่ำเทียบเรือท่ีมีศกัยภำพค่อนขำ้งสูงท่ีภำครัฐจะผลกัดนัให้

เป็นท่ำเทียบเรือระหวำ่งประเทศในอนำคต เพ่ือเรียนรู้และแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆในดำ้นธุรกิจโลจิสติคส์

ทำงทะเล ท่ีจะมีกำรขยำยตวัค่อนขำ้งสูงจำกกำรรวมตวักนัของชำติในอำเซียนเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(Asean Economics Community หรือ AEC) โดยมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  นอกจำกน้ียงัเป็น

กำรบริหำรจดักำรเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนไปแลว้ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดดว้ย                                                                    

2.    ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR และ TCL 

 บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจมำกวำ่ 27 ปี เป็นผูน้ ำในธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกั ส ำหรับกำรยก ประกอบ 

ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ขนำดใหญ่ โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รวมถึง

ใหบ้ริกำรขนส่งและขนยำ้ย ดว้ยรถหัวลำก หำงเทรลเลอร์ และรถบรรทุกประเภทต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำร
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ใหบ้ริกำรงำนเช่ำรถเครน ซ่ึงมีขนำดตั้งแต่ 10 ตนัจนถึง 1,250 ตนั และเม่ือปี 2559 บริษทัไดเ้พ่ิมกำรให้บริกำรเช่ำ

เคร่ืองจกัรท่ีใชส้ ำหรับงำนฐำนรำก เช่น Drilling Rigs,  Wall Grab  และ Excavator  ดว้ย 

 บริษทัมีกำรให้บริกำรใน 2 รูปแบบ คือ แบบเหมำโครงกำร( Heavy Lifting )โดยคิดค่ำบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ

และมีก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน ซ่ึงบริษทัฯ จะร่วมให้ค  ำปรึกษำ วำงแผน ออกแบบ ก ำหนดวิธี

ปฏิบติังำนของเคร่ืองจกัรกลกบัผูว้ำ่จำ้ง ดว้ยโปรแกรม AUTOCAD เพ่ือใหก้ำรท ำงำนส ำเร็จลุล่วงทนัเวลำ มีควำม

ปลอดภยัสูงสุด และตน้ทุนท่ีเหมำะสม  โดยบริษทัฯ มีควำมพร้อมดำ้นเคร่ืองจกัรซ่ึงปัจจุบนัมีรถเครนขนำดใหญ่ 

1,250 ตนั และบุคลำกรผูค้วบคุมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ และมีใบอนุญำตควบคุมเคร่ืองจกัรถูกตอ้งเขำ้ปฏิบตังำน 

ท ำให้บริษทัฯ ไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ในกำรให้บริกำร และไวว้ำงใจในกำรใชบ้ริกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง จนถึง

ปัจจุบัน กลุ่มลูกคำ้หลกั ได้แก่ กลุ่มโรงกลัน่น ้ ำมนั ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำ  แท่นขุดเจำะ กังหันลมไฟฟ้ำ และ

อุตสำหกรรมขนำดใหญ่  อีกรูปแบบหน่ึงคือกำรใหบ้ริกำรเช่ำเป็นรำยเดือน หรือ รำยวนั ขั้นตอนงำนไม่ซบัซอ้น

เหมือนแบบเหมำโครงกำร 

 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองควำมปลอดภยัควบคู่กับประสิทธิภำพกำรท ำงำนส ำหรับกำรเคล่ือนยำ้ย

เคร่ืองจักร วสัดุอุปกรณ์ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ได้รับมำตรฐำน ISO 9001:2008 เก่ียวกับ Quality Management 

System และ  BS OHSAS 18001:2007 เก่ียวกับ Occupational Health & Safety Management System จำก TUV 

Rheinland Cert GmbH 

3.   ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก  ด าเนินการโดย TCS 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงงำนฐำนรำก แบ่งออกเป็น 4 งำนหลกั ดงัน้ี 

 งำนเสำเขม็เจำะ 

 งำนปรับปรุงคุณภำพดิน โดยวธีิอดัฉีดซีเมนตด์ว้ยแรงดนัสูง 

 งำนก ำแพงกนัดินชนิดไดอะเฟรม 

 งำนก่อสร้ำงทัว่ไป 

ในช่วงแรก บริษทัฯ จะเน้นเฉพำะงำนเสำเข็มเจำะ เพียงอยำ่งเดียว เน่ืองจำกเพ่ิงเร่ิมด ำเนินธุรกิจน้ีเม่ือเดือน 

พฤศจิกำยน 2559 โดยกำรรับเหมำงำนผ่ำนผูรั้บเหมำหลัก(Main Contractor) ส ำหรับงำนด้ำนอ่ืนๆ จะขยำย

ออกไปตำมควำมเหมำะสมและควำมพร้อมของบริษทั 

 

 

 

 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

13 
 

ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

        
 
 
 
             ด ำเนินกำรโดย 
             ( CRANE ) 
 
 
 
 
 

                    
 

 
                                                                                                                                                                                       ด ำเนินกำรโดย                   
                           ( TCL, TCR ) 

 

ภาพรวมของขั้นตอนการท าเสาเข็มเจาะงานฐานราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเข้าจากต่างประเทศ 
(เคร่ืองจักรกลใหม่) 

น าเข้าจากต่างประเทศ / ซ้ือภายในประเทศ 
(เคร่ืองจักรกลเก่า) 

ซ่อมบ ารุงหรือยกเคร่ือง (Overhaul) 

เคร่ืองจักรกลหนักใช้แล้วปรับสภาพ 

ขายให้กบัลูกค้า ขายหรือให้เช่ากบับริษทัย่อย 

 ให้เช่าเป็นโครงการ                                         ให้เช่ารายเดือน ให้เช่ารายวนั                        

4. เติมสารละลายเบนโทไนท์ /     
โพลเีมอร์ 

1. วางหมุดต าแหน่งเข็ม 

3. เจาะดนิออกผ่านช้ันดนิ 
       เหนียวอ่อน 

2.กดปลอกเหลก็ลงดนิ 5.เจาะดนิจนถึงระดบัความลกึ 
    ที่ต้องการ 

6. ตรวจสอบความลกึและ
ความสะอาดของก้นหลุม 

7. ติดตั้งเหลก็เสริมลงในหลุม 

8. เทคอนกรีตเร่ิมจากก้นหลุม
จนเต็ม 
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

กลำงปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ โดยจ ำแนกตำมลกัษณะของธุรกิจ และมีกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยของแต่ธุรกิจอยำ่งชดัเจนไวด้งัน้ี 

ธุรกจิจ าหน่าย และให้บริการซ่อมเคร่ืองจกัรกลหนัก ด าเนินกจิการโดย CRANE 

ปัจจุบนัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนและรถขดุเจำะ ยีห่อ้ XCMG แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  มีเป้ำหมำยใน

กำรน ำสินคำ้ของ XCMG เขำ้สู่ตลำดให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของลูกคำ้ ดว้ยควำมร่วมมืออยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่ง XCMG 

ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงอนัดบั 1 ของประเทศสำธำณรัฐประชำชนจีน กบั CRANE 

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นเคร่ืองจกัรกลหนกัและไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้ ในกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้ ดว้ยคุณภำพและรำคำท่ีเหมำะสม เนน้กำรบริกำรหลงักำรขำยท่ีดี มีประสิทธิภำพ มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ในกำร

ควบคุมกำรใชเ้คร่ืองจกัรให้กบัลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัร เพ่ือให้เกิดควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรใช ้และควบคุมเคร่ืองจกัร อยำ่ง

ถูกวิธี และปลอดภยั ดว้ยเคร่ืองปฏิบติักำรจ ำลองภำยใตก้ำรดูแลของวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญ  นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัเตรียม

ช่ำงซ่อมท่ีมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ มีทกัษะประสบกำรณ์สูงไวค้อยดูแลลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด มีกำรก ำหนดโปรแกรมเขำ้ตรวจ

เคร่ืองจักรกลของลูกค้ำเป็นระยะ ในลักษณะเชิงป้องกัน เพ่ือให้สินค้ำท่ีลูกค้ำซ้ือไปอยู่ในสภำพพร้อมใช้ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ สร้ำงควำมมัน่ใจในสินคำ้และบริกำรของบริษทั  

ธุรกจิให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก ด าเนินกจิการโดย TCR และ TCL 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงมีเป้ำหมำยในกำรรักษำควำมเป็นผูน้ ำในกำรใหบ้ริกำร ยก ประกอบ ติดตั้ง และขน

ยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ โดยเนน้กำรใหบ้ริกำรกบักลุ่มอุตสำหกรรมหนกั เช่น ธุรกิจในกลุ่มน ้ ำมนั ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้ำ กงัหนั

ลมผลิตไฟฟ้ำ ฯลฯ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนกัขนำดใหญ่ ภำยใตบุ้คลำกรและระบบงำนท่ีไดม้ำตรฐำนสำกลทั้ง ISO 

9001:2008 และ BS OHSAS 18001:2007 ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี  ทั้งน้ี

บริษทัมีเคร่ืองจกัรประเภทรถเครนขนำด 1,250 ตนั ซ่ึงเป็นรถเครนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ใหบ้ริกำร จ ำนวน 2 

คนั และไดว้ำ่จำ้งวศิวกรชำวต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมเช่ียวชำญ จำกบริษทัชั้นน ำในต่ำงประเทศใหเ้ขำ้มำปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกบับริษทัฯ ชั้นน ำระดบัโลก 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS 

ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจใหม่ ท่ีบริษทัเขำ้มำลงทุนในกลำงปี 2559 เน่ืองจำกไดเ้ลง็เห็นแนวโนม้กำรเติบโตของธุรกิจท่ี

เพ่ิมมำกข้ึนจำกกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นคมนำคมและขนส่งของภำครัฐ ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้ขม็เจำะจ ำนวน

มำก โดยในเบ้ืองตน้จะเนน้รับงำนเฉพำะงำนเสำเขม็เจำะในลกัษณะรับค่ำแรงเป็นหลกั เป้ำหมำยของบริษทัคือกำรสร้ำง

ใหธุ้รกิจน้ีเป็นเสำหลกัอีกตน้หน่ึงในกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บับริษทัเพ่ิมข้ึนและกำ้วข้ึนเป็นผูน้ ำ 1 ใน 5 ของธุรกิจน้ีภำยใน 

3 ปี  ดว้ยควำมพร้อมของทีมงำนท่ีมีคุณภำพ เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรจดักำรท่ีดี ทั้งน้ีในอนำคตบริษทัฯมี

นโยบำยขยำยกำรใหบ้ริกำรงำนฐำนรำกใหค้รบวงจร เช่น งำนก ำแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม งำนปรับปรุงคุณภำพดิน

โดยวธีิอดัฉีดซีเมนตด์ว้ยแรงดนัสูง และงำนก่อสร้ำงทัว่ไป 
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โครงสร้างรายได้ 

สายผลติภัณฑ์ 
ด าเนินการ 

โดย 

% การถือ

หุ้นของ 

บริษทั 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การให้บริการ         

 กำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลและขนส่ง TCR, TCL 99.99 644.29 51.78 490.94 54.42 393.97 59.90 

กำรให้บริกำรรับเหมำงำนเขม็เจำะ TCS 99.99 - - - - 9.56 1.45 

กำรให้บริกำรท่ำเรือ CRANE  - - - - 2.29 0.35 

กำรให้บริกำรซ่อมแซมและจ ำหน่ำยอะไหล่ CRANE  21.19 1.70 23.88 2.65 24.94 3.79 

การจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก         

เคร่ืองจกัรกลหนกัใหม ่ CRANE  327.44 26.32 259.65 28.78 148.58 22.59 

เคร่ืองจกัรกลหนกัปรับสภำพใหม่ CRANE  74.76 6.01 89.61 9.93 71.01 10.80 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ 1,067.68 85.81 864.08 95.78 650.35 98.88 

รายได้อ่ืน 23.96 1.93 38.08 4.22 9.58 1.12 

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

รายได้รวม 1,244.19 100.00 902.16 100.00 659.92 100.00 

หมำยเหตุ :  สัดส่วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจักรและขนส่งและรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักมีกำรเปล่ียนแปลงตำมภำวะ

อุตสำหกรรมและกำรแข่งขนัในแต่ละช่วงเวลำ 

ลูกค้าหลกั 

ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัดงัน้ี 

1. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมโรงงำนต่ำงๆ (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 49 ของลูกคำ้ทั้งหมด) เช่น โรงกลัน่น ้ ำมนั 

โรงงำนปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำ โรงงำนเหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ 

2. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 46  ของลูกคำ้ทั้ งหมด) ซ่ึงประกอบด้วย

อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค กำรก่อสร้ำงฐำนรำก กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน กำรก่อสร้ำงตำม

โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล  

3. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรน ำเขำ้และส่งออก (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ของลูกคำ้ทั้งหมด) บริเวณท่ำ

เทียบเรือ ลำนพกัตูสิ้นคำ้ ลำนตู ้Container 

 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

16 
 

การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรจดัหำเคร่ืองจกัรใหม่ ยี่ห้อ 

XCMGจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย มีรำคำไม่แพง   

และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้เป็นหลกั ประกอบกบัเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลำดเคร่ืองจกัรนั้น ยงัสำมำรถใช้

งำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับวิธีกำรจดัหำเคร่ืองจกัรของบริษทัฯนั้น จะแบ่งเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศประมำณ

ร้อยละ 95 ของมูลค่ำเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรจดัซ้ือในแต่ละปี ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรจดัซ้ือภำยในประเทศทั้งจำกบริษทัผูป้ระมูล

เคร่ืองจกัรหรือบริษทัท่ีมีควำมตอ้งกำรขำยเคร่ืองจกัรใช้แลว้เม่ือจบโครงกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรบำง

ประเภทเกิดกำรขำดแคลน บริษทัฯอำจจะด ำเนินกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่แทน ส ำหรับวธีิกำรจดัหำเคร่ืองจกัร 

ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

1.   ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก  และให้บริการซ่อม 

ท่ีผำ่นมำเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกลูกคำ้ จะเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัจำกประเทศเยอรมนัและ ญ่ีปุ่น แต่

ดว้ยควำมท่ีเคร่ืองจกัรจำกทั้งประเทศ รำคำค่อนขำ้งแพง ท ำใหใ้นระยะ 3-4 ปี ท่ีผำ่นมำ เคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมำจำกประเทศ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน ไดรั้บควำมนิยมมำกข้ึน เน่ืองจำกมีรำคำถูกกว่ำและประสิทธิภำพใกลเ้คียงกนั โดยมีแบรนด์ท่ี

ไดรั้บกำรยอมรับจำกตลำด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY กำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง โดยเฉพำะในดำ้นรำคำ บริษทัฯ 

จึงเนน้นโยบำยบริกำรหลงักำรขำยท่ีดี มีประสิทธิภำพ เป็นกลยุทธ์ในกำรแข่งขนั ประกอบกบักำรท่ีบริษทัฯเป็นตวัแทน

จ ำหน่ำยให้กับ XCMG ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดับ 1 ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีนและเป็นอนัดับ 5 ของโลก ก็ท ำให้

สำมำรถท่ีจะพฒันำผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้  

2.  ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก 

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น กำรให้บริกำรขนยำ้ยหมอ้แปลงไฟฟ้ำ กำรขยำยโรงงำน กำรปิดซ่อมบ ำรุง

ประจ ำปีของโรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ หรือโรงกลัน่น ้ ำมนั มีกำรแข่งขนัไม่มำกนัก 

เน่ืองจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่จะเซ็นสัญญำวำ่จำ้งทั้งโครงกำรแบบรำยปีโดยผูใ้หบ้ริกำรท่ีเป็นบริษทัขนำดใหญ่และ/หรือบริษทั

ขำ้มชำติมีควำมพร้อมของเคร่ืองจกัรท่ีมีจ ำนวนมำกและขนำดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตนัข้ึนไป) ซ่ึงผูใ้ห้บริกำรสำมำรถรองรับ

งำนทั้งโครงกำรไดโ้ดยท่ีลูกคำ้ไม่ตอ้งติดต่อประสำนงำนกบัผูใ้ห้บริกำรรำยอ่ืนๆ ลดปัญหำควำมซ ้ ำซอ้นในกำรวำ่จำ้งผูใ้ห้

บริกำรหลำยรำย รวมถึงมีควำมน่ำเช่ือถือและควำมพร้อมในดำ้นประสบกำรณ์และควำมช ำนำญของบุคลำกรท่ีผ่ำนงำน

โครงกำรขนำดใหญ่มำแลว้ ซ่ึงกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ดงักล่ำว ผูว้ำ่จำ้งจะใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง

กบัเร่ืองของระบบควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ขั้นตอน แผนงำนและกระบวนกำรท ำงำนของทีมงำน นอกเหนือจำกเร่ือง

ของประสิทธิภำพ เทคนิคและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลให้มีผูบ้ริกำรขนำดใหญ่ดงักล่ำวเพียงไม่ก่ี

รำย และเป็นผูบ้ริกำรรำยเดิมๆ ท่ีให้บริกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปัจจุบนัผูใ้ห้บริกำรขนำดใหญ่ท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกัมี 6 

รำย ไดแ้ก่ Walter Wright Mammoet จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ Sarens จำกประเทศเบลเยี่ยม Tat Hong และ TiongWoon 

จำกประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอกเครน โลจิสติคส์ จ ำกดั และบริษทั ที เอสเค เครน จ ำกดั จำกประเทศไทย ดว้ยควำมพร้อม
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ของเคร่ืองจกัร บุคลำกร ควำมช ำนำญ ระบบกำรท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยั รำคำท่ีเหมำะสมตลอดจนประสบกำรณ์ท่ีมีกวำ่ 

27 ปี ท ำใหไ้ดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้มำอยำ่งต่อเน่ือง 

การให้บริการแบบรายเดือน หรือ รายวัน  มีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูง เน่ืองจำกเป็นกำรให้บริกำรกบัลูกคำ้ในกลุ่ม

โรงงำนอุตสำหกรรมทัว่ไป ลกัษณะงำนจะเป็นกำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ทัว่ไปในโรงงำน ซ่ึง

กำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยนั้นจะไม่ค่อยมีควำมยุง่ยำกหรือซบัซอ้นมำกเท่ำกบังำนโครงกำร ประกอบกบัมีบริษทัท่ีให้บริกำร

จ ำนวนมำกมีตั้งแต่บริษทัขนำดเล็กจนถึงขนำดกลำงท่ีมีเคร่ืองจกัรขนำด 10 – 200 ตนัไวใ้ห้บริกำร กำรแข่งขนัจะเน้นใน

เร่ืองของจ ำนวนเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีไวร้องรับงำน และ/หรือ รำคำค่ำบริกำร 

3. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก 

ตั้งแต่ปลำยปี 2559 รัฐบำลไดเ้ร่งอนุมติัและลงนำมสญัญำก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นคมนำคมและขนส่งเช่น

โครงกำรถนนมอเตอร์เวย ์รถไฟรำงคู่ รถไฟฟ้ำสีต่ำงๆ ฯลฯ ท ำให้ปริมำณงำนเสำเขม็เจำะเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ในขณะท่ี

ผูป้ระกอบกำรรับเหมำงำนฐำนรำก รำยใหญ่ท่ีมีศกัยภำพยงัมีไม่มำกนกั กำรแข่งขนัจึงยงัไม่สูงมำกนกั ยงัมีช่องวำ่งพอท่ีจะ

ให้บริษทัฯ เขำ้สู่ธุรกิจน้ีได ้บริษทัฯ มีควำมมัน่ใจวำ่ดว้ยควำมพร้อมในดำ้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์

รวมถึงกำรท่ีบริษทัเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับผลงำนของกลุ่มผูรั้บเหมำโครงกำรรำยใหญ่ท่ีใชบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกัอยู่

แลว้ จะท ำใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูรั้บเหมำงำนฐำนรำกท่ีลูกคำ้ตอ้งเลือกใชบ้ริกำร 

ปัจจัยความเส่ียง 

ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและกลุ่มบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดงัน้ี 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบุคคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น 

ธุรกิจของบริษัทฯเป็นธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ ZOOMLION จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน

เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจให้บริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน  รถฟอร์คลิฟท์ ฯลฯ 

รวมถึงกำรให้บริกำรขนส่งโดยรถหัวลำก รถบรรทุกต่ำงๆ   ซ่ึงตอ้งใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น จึงจ ำเป็นตอ้งอำศยั

บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในดำ้นเทคนิค เช่นกำรปรับสภำพเคร่ืองจกัร (Overhaul) ให้อยูใ่นสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้

งำน กำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ดว้ยควำมรวดเร็วปลอดภยัและมีประสิทธิภำพสูง 

บริษทัฯ มีผูเ้ช่ียวชำญจำก XCMG มำให้กำรฝึกอบรมกบับุคคลำกรภำยในบริษทัฯ ให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำร

ดูแล บ ำรุงรักษำ และควบคุมเคร่ืองจกัร เป็นประจ ำ และในระยะต่อไปจะขยำยกำรฝึกอบรมให้กบับุคคลภำยนอกท่ีมีควำม

สนใจ  และสำมำรถเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัฯ  และยงัเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมกำ้วหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน และไดรั้บ

ค่ำตอบแทนท่ีดี อนัเป็นกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืดำ้นบุคคลำกรใหก้บับริษทัฯ ไดใ้นระยะยำว 

2. ควำมเส่ียงในเร่ืองอำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเฉล่ียระหวำ่ง 3  ปี ถึง 

19 ปีดงันั้นบริษทัฯจึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัสภำพกำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือเปรียบเทียบกบักำรซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ 
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เน่ืองจำกควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองยนตก์ลไกต่ำงๆ อำจไม่อยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์ท ำให้มีโอกำสท่ีจะประสบปัญหำในระหวำ่ง

กำรท ำงำนไดสู้งกวำ่เคร่ืองจกัรใหม่ รวมถึงกำรจดัหำอะไหล่และกำรบ ำรุงรักษำ 

ในเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนนำนมำก บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะเปล่ียนแทนเคร่ืองจกัรเก่ำ ท่ีมีอำยกุำรใชเ้งำนมำ

นำน ดว้ยกำรจ ำหน่ำยออก แลว้น ำเขำ้เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ จำกประเทศญ่ีปุ่นและแถบยุโรป  ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนน้อยกวำ่เขำ้มำ

ทดแทน อย่ำงต่อเน่ือง   บริษทัฯ มีกำรดูแลรักษำ และกำรใชง้ำนอย่ำงถูกวิธี จำกทีมช่ำง และผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีควำม

เช่ียวชำญ  มีตรวจเช็คสภำพเคร่ืองจกัรทุกคร้ัง ภำยหลงักำรออกงำน เพื่อใหเ้คร่ืองจกัรมีสภำพสมบูรณ์ พร้อมใชง้ำน  มีกำรท ำ

ประกนัภยัใหก้บัเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ดว้ย 

3. ควำมเส่ียงในกำรพ่ึงพำผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนกัรำยใหญ่เพียงรำยเดียวส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ 

บริษทัฯ ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.,LTD. หรือ 

XCMG ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ยีห่อ้ XCMG ( ทดแทนรถเครน ยีห่อ้ Zoomlion ท่ีบริษทัยกเลิกกำรเป็น

ตวัแทน )  

บริษทัฯ เนน้กำรพฒันำ และสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั XCMG  ให้มำกข้ึน  โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำก XCMG ใน

กำรท ำแผนธุรกิจ เพ่ือขยำยฐำนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ ท่ีนอกเหนือจำกรถเครน เช่น รถขดุ รถเข็มเจำะ เป็นตน้ โดยทำง XCMG  

จดัส่งเคร่ืองปฏิบติักำรจ ำลอง และวศิวกรผูเ้ช่ียวชำญเขำ้มำอบรม และใหค้วำมรู้กบับุคลำกรในบริษทัฯ     

4. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรกลหนักใหม่ และเคร่ืองจกัรกลหนักใชแ้ลว้นั้นเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด 

ดงันั้นกำรจ่ำยช ำระเงินให้แก่ผูจ้  ำหน่ำยจึงตอ้งเป็นไปตำมสกลุเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเป็น 3 สกลุหลกัคือ เงินเยนญ่ีปุ่น 

(JPY)  เงินยโูร (EURO)และ ดอลลำร์สหรัฐ (USD) อีกทั้งเป็นกำรซ้ือภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น L/CTerm ส ำหรับเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

และไดรั้บเทอมกำรคำ้ 180 วนั จำกผูจ้  ำหน่ำยรถ Zoomlion โดยไม่มีกำรป้องกันควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ดังนั้นจึงส่งผลให้

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน  หำกอตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นนัยส ำคญั

ระหวำ่งวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัร และวนัท่ีท ำกำรจ่ำยช ำระเงินจริง  

ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้กำรท ำสัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ ( Forward Contract )กบัสถำบนักำรเงิน หำกอตัรำ

แลกเปล่ียนในช่วงท่ีตอ้งท ำกำรช ำระเงินมีควำมผนัผวนมำก  ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุล

เยน ประมำณ 25.57 ลำ้นเยน  ดอลล่ำร์สหรัฐ ประมำณ 3.27 ลำ้นดอลลำร์ และยโูร ประมำณ 0.09 ลำ้นยโูร 

5. ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน 

ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯนั้นอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรซ้ือขำยเคร่ืองจกัร  เช่น  ควำม

เส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องให้ช ำระหน้ีแทนลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมรับผิด  หรือควำมเส่ียงจดทะเบียน

เคร่ืองจกัรให้กบัลูกคำ้ล่ำช้ำ รวมทั้ งมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรเกิดอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรท ำงำนได้ ซ่ึงอำจ

ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดีควำมถูก

ฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 1 คดีคิดเป็นมูลค่ำกำรถูกฟ้องร้องประมำณ 11.87 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดมี้กำรตั้งส ำรองควำมเสียหำยโดยอำ้งอิงจำกค ำพิพำกษำของศำล รวมถึงกำรขอค ำปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฏหมำยแลว้ แต่

อยำ่งไรก็ตำม เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยท่ีจะ
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ไม่เขำ้ท ำสัญญำค ้ำประกนักำรขำยในทุกกรณี รวมถึงกำรด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรกำรโอนให้พร้อมและแจง้ให้ทรำบถึง

ขอ้จ ำกดัในกำรโอน เช่น ผูซ้ื้อตอ้งมีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งก่อนจึงสำมำรถท ำกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัรได ้เป็นตน้ 

นอกจำกน้ียงัได้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีเน้นในเร่ืองของควำมปลอดภยัสูงสุด นับตั้งแต่กำร

ออกแบบกำรท ำงำน กำรปฏิบติังำนโดยบุคคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีเนน้ในเร่ืองควำมปลอดภยั รวมถึงกำรจดัท ำประกนัภยั

กำรเกิดอุบติัเหตุส ำหรับกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัประกนัภยัเหล่ำนั้นจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำม

เสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนทั้ งหมด รวมถึงกำรพิจำรณำเพ่ิมวงเงินคุม้ครองให้เหมำะสมกับ

ลกัษณะกำรด ำเนินงำนนั้นๆ  
โครงสร้างการถือหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28  กมุภำพนัธ์  2560 มีดงัน้ี  

ช่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.  กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี 1 389,793,367 55.98 

2.  นำยองอำจ   ด ำรงสกลุวงษ ์ 18,379,200 2.64 

3.  นำยพหล   ลิมปิสุข 16,254,200 2.33 

4.  นำงศิริรัตน์  จำรุสมบติั 13,228,255 1.90 

5.  นำยสุทศัน์  หิรัญญำภินนัท ์ 11,426,383 1.64 

6.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 11,370,643 
 

1.63 
 7.  นำยวฒิุ   บวรจิรภทัร์ 9,138,589 1.31 

8.  นำยณรงคศ์กัด์ิ  ยิง่เจริญอนนัต ์ 8,300,033 1.19 

9.  นำยพีระ   ด ำรงมหำสวสัด์ิ 8,038,919 1.15 

10.  นำยชยัรัตน์  โกวทิมงคล 6,227,768 0.89 

11.  อ่ืน ๆ (3,372 รำยผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.89) ) 204,267,328 26.57 

รวม 696,424,685 100.00 

หมำยเหตุ : 1. กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสีประกอบดว้ย   

 – นำยธงไชย แพรรังสี 204,958,333 หุ้น 
 
 

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

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

 
 
 

 – นำงสำววนิดำ  ดำรำฉำย 28,088,165 หุ้น 
  

 
 
 

– นำงสำวจิรำลกัษณ์  แพรรังสี 28,301,321 หุ้น 
 – นำงสำวนทีพร  ดวงสวสัด์ิ 9,450,853 หุ้น 

   
 
 

389,793,367 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ขำ้งตน้แต่ละรำยไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ258หรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ำยใตผู้มี้อ  ำนำจควบคุมเดียวกนั 
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           โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
                                                                                                

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ด้านงานการตลาดวศิวกรรม 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ด้านการเงนิและงานสนับสนุน 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ด้านบัญชีและการเงนิ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ด้านงานสนับสนุนองค์กร 

เลขานุการ
บรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ด้านการตลาดและพฒันาธุรกจิ 

ทีป่รึกษาและทมี
ผู้ช านาญการ 

จป.วิชำชีพ 

TCS 

TCL 

TCR 

ผู้จดัการฝ่ายบัญชี 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ด้านวศิวกรรม 
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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 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นำยธงไชย แพรรังสี หรือ นำยเจษฎำ พรหมจำต หรือ

นำงสำวอญัญ์ชิสำ  แพรรังสี ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ์ หรือ นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย  หรือ นำงสำว

จนัทร์จิรำ แพรรังสี รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์

ของบริษทัฯ ภำยใตข้อ้บังคบัท่ีก ำหนดไวข้องบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งน้ี

คณะกรรมกำรอำจจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทน

คณะกรรมกำรก็ได้โดยในกำรมอบอ ำนำจนั้นจะตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งอ ำนำจของคณะกรรมกำรและมีกำรก ำหนด

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผูรั้บมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจนคณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลกั

ดงัต่อไปน้ี 
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1) ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯรวมทั้งมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น นโยบำยทำงด้ำนกำรเงิน นโยบำยในกำรระดมทุน กำรบริหำร

เงินทุน กำรใชห้ลกักำรบญัชี กำรบริหำรคลงัสินคำ้ และนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

3) ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ ของบริษทัฯ 

4) พิจำรณำอนุมติังบประมำณประจ ำปี งบประมำณเพ่ิมเติม กำรทบทวนงบประมำณกำรลงทุน และกำรขอใชง้บ

กำรลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ รวมทั้งก ำกบัดูแลกำรด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน 

5) ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เป็นไปตำมหรือดีกวำ่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และก ำหนดแนวทำงแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีอุปสรรค 

6) มีอ ำนำจอนุมติัเงินกู ้หรือกำรขอสินเช่ือใดๆ เพ่ือธุรกรรมตำมปกติของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูค้  ้ ำประกนัหรือกำร

ช ำระเงิน หรือกำรช ำระหน้ีเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัฯ โดยมีวงเงินแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำม

คู่มืออ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ  

7) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดของแผนอตัรำก ำลงั กำรคดัเลือก 

กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

8) กำรก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำน ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีบงัคบั

ใช ้

9) จดัให้มีรำยงำนขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทั่วไปอย่ำง

ถูกตอ้ง ทนักำรณ์ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

10) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั และก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ข 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 
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ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมก ำหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1)   สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้

ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร(Charter) 

(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

7) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร    ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยธงไชยแพรรังสี ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 

3. นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำรบริหำร 

4. นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 

5. นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีศึกษำในรำยละเอียด และกลัน่กรองงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ กำรก ำกบั

ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยเฉพำะในรำยละเอียดเชิงนโยบำยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงของคณะกรรมกำรบริษทั

ฯ ตลอดจนให้ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมนโยบำยท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้หรือปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำร

บริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ี

ก ำหนดให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนั ท่ีไดก้ ำหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้น

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯเห็นชอบ 

2) ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ

เห็นชอบ 

3) ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยใหค้รอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง 

กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯท่ีก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เอ้ือต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯท่ีก ำหนด ใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้

6) ด ำเนินกำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชี กูย้มื จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนั และกำร

อ่ืน รวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตำมวตัถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษทัฯ ภำยใตอ้  ำนำจวงเงินแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ 

7) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติั

รำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯและตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัฯพิจำรณำต่อไป โดย
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กรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัในเร่ืองดงักล่ำว 

ผู้บริหาร   ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยธงไชย  แพรรังสี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   

2.  นำยช ำนำญ งำมพจนวงศ ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรเงินและงำนสนบัสนุน / 

รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นบญัชีและกำรเงิน  

3.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรตลำด และวศิวกรรม / 

รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ / 

รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นวศิวกรรม 

4.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนสนบัสนุนองคก์ร / 

รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร และนกัลงทุนสมัพนัธ์ /  

รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยสนบัสนุนงำนบริหำร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค ์ ตำมแนวทำงนโยบำยของ

บริษทัฯ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้ รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ควำมสมัพนัธ์กบั

ลูกคำ้ และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

2) มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย บุคคลตำมจ ำนวนท่ีจ ำเป็นและเห็นสมควร ใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ

เพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสม และ

มีอ ำนำจในกำรปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังำนตำมควำมเหมำะสม 

3) เป็นตวัแทนและเป็นผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร 

4) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช ำระเงิน กำรท ำสัญญำซ้ือขำย กำรท ำ

สญัญำเช่ำปฏิบติังำน และสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 

5) มีอ ำนำจในกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ กำรเบิกเงินยืมทดรองจ่ำย ตำมท่ีก ำหนดในอ ำนำจอนุมัติวงเงินท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดให ้

6) พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทุนของบริษทัฯ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

7) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

8) ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนโดยทัว่ไปของกิจกำร 

9) พิจำรณำอนุมติในแผนกำรปฏิบติักำรของแต่ละฝ่ำยงำน และพิจำรณำอนุมติัค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีเกินอ ำนำจ

สัง่กำรของฝ่ำยงำนนั้นๆ  
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10) มีอ ำนำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเห็นสมควรท ำหน้ำท่ีจัดกำรและด ำเนินกำรแทน

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในเร่ืองท่ีจ ำเป็นและสมควร โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรซ่ึงอยู่

ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯในแต่ละครำว 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของคณะกรรมกำรบริษทัฯใหแ้ก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรนั้น ตลอดจนกำร

มอบอ ำนำจให้แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นควร จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ี

ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

และตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กับบริษทัฯหรือบริษทัย่อย ซ่ึงกำร

อนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำว ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจ จะตอ้งน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัฯเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯไดพิ้จำรณำต่อไป 

นอกจำกน้ีในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรใดเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กำรท ำรำยกำรดงักล่ำว

ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ีประกำศดงักล่ำว

ก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำว 

เลขานุการบริษัท 

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

เป็นเลขำนุกำรบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเป็นผูรั้บผิดชอบและท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทัฯ 

โดยมีหนำ้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดีของบริษทัฯ เพ่ือใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

เลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษทั ดงัน้ี 

1) ปฏิบติังำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยควำมระมดัระวงั 

2) บทบำทหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหมี้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดี และตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของหลกักำรดงักล่ำว 

3) เป็นผูป้ระสำนงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้หน่วยงำนดงักล่ำวท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนบริษทัฯในกำรสร้ำง

ควำมสัมพนัธ์อนัดี ดว้ยกำรส่ือสำรขอ้มูลต่ำงๆ และกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัต่อผูถื้อหุ้น นักวิเครำะห์ 

และประชำชนทัว่ไป  
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4) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

6) จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงคณะกรรมกำรบริหำร และดูแลจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชุม วำระ

กำรประชุม รวมถึงเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ  พร้อมน ำส่งใหค้ณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนกำร

ประชุมอยำ่งนอ้ย 7 วนั  เพ่ือใหมี้เวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลก่อนเขำ้ประชุม 

7) จดักำรประชุมผูถื้อหุน้และดูแลจดัเตรียมหนงัสือแจง้กำรประชุม วำระกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงิน

บริษทั หนงัสือมอบอ ำนำจ รวมถึงเอกสำรแนบตำมวำระต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และจดัส่งล่วงหนำ้ให้ผูถื้อ

หุน้ เพ่ือใหมี้เวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลเหล่ำนั้นก่อนเขำ้ประชุม รวมถึงกำรส่งหนงัสือแจง้ประชุมและ

เอกสำรแนบดงักล่ำวต่อกรมพฒันำธุรกิจและกำรลงประกำศแจง้ขอ้มูลในหนงัสือพิมพต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัอย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเช่นกำรลงลำยมือช่ือของ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ องคป์ระชุม รวมถึงกำรลงคะแนนเสียงในวำระต่ำงๆ  

9) ช่วยเหลือกรรมกำรเพ่ือใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย ์ 

10) ติดตำมกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

11) เป็นผูป้ระสำนงำนเร่ืองกำรเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   

12) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำวๆ ไป 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ รวมถึงกรรมกำร

ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ วิธีกำรสรรหำกรรมกำรของบริษทัฯจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

และคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยคดัเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น จำกนั้น

คณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง ส ำหรับวิธีกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำถึง

ควำมเป็นอิสระตำมนิยำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงคดัเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือ

ไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น จำกนั้นคณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป ใน

ส่วนของผูบ้ริหำรนั้นคณะกรรมกำรจะคดัเลือกผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ ดำ้นกำรตลำด ดำ้นบญัชี และดำ้นกำรเงิน เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี เง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้ งกรรมกำรบริษทัฯตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทฯสำมำรถสรุป

สำระส ำคญัไดด้งัน้ี  

1) คณะกรรมกำรของบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยท่ีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
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2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑว์ธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป  

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมี

คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ก ำหนดให้ผูเ้ป็นประธำน

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

3) เม่ือมีกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรใน

ขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 

ใน 3 โดยกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจำกเง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯแลว้ บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบ

กำรตรวจสอบและถ่วงดุล จึงไดมี้กำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรให้ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 

ท่ำน โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือเป็นผูมี้

อ  ำนำจในกำรควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่

มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในกำรเงินและกำร

บริหำรงำนของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

ในลกัษณะท่ีอำจท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้

เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

4) ไม่เป็นญำติสนิทกบั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมี

ควำมขดัแยง้ และไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุ้น

รำยใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และสำมำรถปฏิบติัภำรกิจ และแสดงควำมเห็นไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ำยใต้

อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำม

เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่ม

ธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงกำรเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนำดรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกนัอน่ึง ค่ำตอบแทน

ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้แลว้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2559 เม่ือวนัองัคำรท่ี 28 เมษำยน  พ.ศ. 2559 

มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายเดือนประกอบด้วย 

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  

บ าเหน็จกรรมการ 

เม่ือมีกำรจ่ำยปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรบ ำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้กบักรรมกำร

ทุกต ำแหน่ง แต่ทั้งน้ีผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลำ้นบำท 

ส ำหรับกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีมำกกวำ่ 1 ต ำแหน่งให้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน ตำมต ำแหน่งท่ีสูงกวำ่เพียงต ำแหน่ง

เดียวและกรรมกำรท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 

คณะกรรมการ 
ปี 2558  ปี 2559 

รายละเอยีดของค่าตอบแทน จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวน
(คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมกำร 10 2,296,000.00 10 2,650,000.00 
เบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำย
เดือนและบ ำเหน็จกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรและ
ผูบ้ริหำร 

7 25,554,812.65 7 20,612,203.13 
เงินเดือน โบนสัและ
สวสัดิกำร 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 

 
                                    

            หน่วย : บำท 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2558 ปี 2559 
เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดือน 
บ าเหน็จกรรมการ 

เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดือน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 576,000 - 600,000 - 
2.  นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ 520,000 - 530,000 - 
3.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 390,000 - 420,000 - 
4.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั 400,000 - 420,000 - 
5.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต 70,000 - 220,000 - 
6.  นำยธงไชย แพรรังสี 60,000 -  70,000 - 
7.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ 80,000 - 100,000 - 
8.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 70,000 - 100,000 - 
9.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี 60,000 -  90,000 - 
10.  นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 70,000 - 100,000 - 

รวม 2,296,000 - 2,650,000 - 
หมำยเหตุ :  ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือน และบ ำเหน็จกรรมกำร 
                 

  

  

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีรถยนตป์ระจ ำต ำแหน่งส ำหรับกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรจ ำนวนทั้งส้ิน 7 คนั และค่ำน ้ ำมนั

เป็นจ ำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน 

บริษทัฯไดจ้ัดให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนโดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2550 ภำยใตก้ำร

จดักำรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน บีที จ ำกดั โดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนร้อยละ 2.00 ของค่ำจำ้งและ

นำยจำ้งจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนใหแ้ก่พนกังำนร้อยละ 2.50 ของค่ำจำ้ง 

การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบริหำรงำน โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมหลกักำรกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี  ปฏิบัติตำม กฏ ระเบียบ และข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนัก

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คง และเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน 

ซ่ึงมีสำระส ำคญั แบ่งออกเป็น  5  หมวด ดงัน้ี 

หมวด ที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนัก และให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆท่ำน อยำ่งเท่ำเทียมกนั  โดยไม่

กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือกำรรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรใช้สิทธิ 

เพ่ือใหค้วำมมัน่ใจวำ่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บควำมคุม้ครองสิทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ดงัน้ี 
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1. บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงควำมคืบหนำ้จำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยกำรแจง้ใหผู้ถื้อหุ้น

ทรำบโดยตรงหรือผำ่นทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวก ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยเขำ้ร่วมประชุม โดยก ำหนดวนั เวลำ ท่ีเหมำะสม จัด

สถำนท่ีประชุมฯ ท่ีสำมำรถเดินทำงไดส้ะดวก หรือใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ  และเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 2 ชวัโมง ก่อนกำรประชุม 

3. บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ส ำหรับ

พิจำรณำ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั หรือ 14 วนั ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีกฏหมำย

ก ำหนด พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบกำรพิจำรณำ  ในทุกๆ วำระกำรประชุม หนงัสือมอบ

ฉันทะ 3 รูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน  พร้อมทั้ ง

ค ำแนะน ำในกำรมอบฉนัทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมแทนได  ้

4. ก่อนเร่ิมกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบตัในกำรประชุม และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน      

ในระหวำ่งกำรประชุม  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ  และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมี

สิทธิในกำรแสดงควำมเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งกำรตั้งค  ำถำมใดๆ ตำมวำระกำรประชุม ไดอ้ยำ่งเต็มท่ี 

โดยประธำนท่ีประชุม กรรมกำร และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเฉพำะเร่ืองต่ำงๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภำยใน 

ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย  และผูส้อบบญัชี  เขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถำมต่ำงๆ 

5.  บริษัทฯ ให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผู ้ถือหุ้น 

ลงคะแนนทีละคน 

6. บริษทัฯ  ไม่ไดเ้พ่ิมวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลง ขอ้มูลส ำคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

7. หลงัเสร็จส้ินกำรประชุม บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นขอ้ซักถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำร

ประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  และสรุปด้วยกำรลงมติและนับคะแนนเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถ

ตรวจสอบได้ โดยจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นไปยงัตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต ์  

www.chukai.co.th   ของบริษทัฯ ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย

ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะให้กบัผูถื้อหุ้นใน

หนังสือมอบฉันทะเพ่ือใช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยในกำร

ประชุมใหญ่สำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 บริษัทฯ ได้เสนอช่ือนำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ซ่ึงเป็นกรรมกำร

ตรวจสอบ 

2. คณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดบัวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม

วำระในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูล 
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3. บริษทัฯ จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ โดยน ำระบบบำร์โคด้เขำ้มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผล

กำรลงคะแนน พร้อมทั้งจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้อง

ประชุม ซ่ึงจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกเวน้กรณีเลือกตั้ง

กรรมกำรจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และภำยหลงัเสร็จส้ิน

กำรประชุม เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกวำระ 

4. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัฯ จดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์ักลงทุนสัมพนัธ์ และ

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงักำรประชุมเสร็จส้ินไม่เกิน 14 วนั  

5. บริษทัฯมีนโยบำยและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดในกำรจดักำรขอ้มูลภำยใน โดยจดัใหรั้บทรำบเฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เท่ำนั้น กำรรำยงำนหรือเผยแพร่ขอ้มูลภำยในจะสำมำรถปฏิบติัไดเ้ฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น โดย

ทั้งน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯทุกท่ำนทรำบถึงภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อขอ้มูลภำยใน ไม่

น ำมำใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และบริษทัฯก ำหนดใหผู้บ้ริหำรรำยงำนกำร

เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 

59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยใน

ของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเห็นชอบดว้ยกบั

รำยกำรระหวำ่งกนันั้น ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯควำมยติุธรรม 

ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขและรำคำตลำด นอกจำกน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรืออำจมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในรำยกำรระหว่ำงกนั จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมติัรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะ

ดงักล่ำวได ้เพ่ือควำมเป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและหำกเป็นรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเขำ้ข่ำยตำม

ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ ขอ้ก ำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษทัฯจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ ตลท. โดยก ำหนดรำคำและ

เง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกและไดเ้ปิดเผยรำยกำระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด 

มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล / ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

คณะกรรมกำรอนุมติัในหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำน ก.ล.ต.ในกำรปฏิบติัตำมำตรำ 79/12(1) แห่ง

พรพรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี  4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้งจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2553 มีมติใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมติัธุรกรรมดงักล่ำว หำก

ธุรกรรมนั้นมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงจะกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั 

ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้งกนั  ทั้งน้ีโดยฝ่ำยจดักำรจะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบตำม

ควำมประสงคต์่อไป 
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม

ร่วมมือใหก้รรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรท่ำนนั้นงดออกเสียงหรือควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยในกำรควบคุมกรรมกำรและผูบ้ริหำรไม่ให้น ำขอ้มูลภำยในองค์กร ซ่ึงยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั และห้ำมผูบ้ริหำรและพนักงำนซ่ึงอยูใ่นหน่วยงำนท่ีรับทรำบ

ขอ้มูลภำยในท ำกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผย และ 3 วนั หลงักำรเปิดเผยขอ้มูล 

งบกำรเงินแก่สำธำรณชน โดยก ำหนดไวใ้นประกำศของบริษทัฯเร่ืองนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ 

และจรรยำบรรณพนกังำน ทั้งน้ี ไดมี้กำรก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ นอกจำกน้ี

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแจง้ให้ผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถึงภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้น

สำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลทัว่ไปจำก ก.ล.ต.  

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยในได้แก่ 

พนักงำนและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ หรือผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ คู่คำ้ คู่แข่ง และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงกำรสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสร้ำงก ำไร 

และสร้ำงควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษทัฯ ได้  โดยบริษทัฯ จะดูแลผูมี้ส่วนได้เสียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

ผู้มส่ีวนได้เสีย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ผู้ถือหุ้น บริษทัจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตย ์โดยยึดมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจให้ย ัง่ยืน และเป็นผูน้ ำดำ้นมำตรฐำนกำร

ใหบ้ริกำรดำ้นขนส่งดว้ยควำมมุ่งมัน่ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนท่ีน่ำพึงพอใจในระยะยำว 

คู่ค้า ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้โดยปฏิบติั

ตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆอยำ่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง บริษทัฯ จะประพฤติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวธีิกำรไม่สุจริตเพ่ือท ำลำยคู่แข่งขนั 

เจ้าหนี ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 

ลูกค้า บริษทัฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ทั้งในดำ้นคุณภำพของบริกำรท่ีดีทีได้

มำตรฐำนและกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำย รักษำควำมลบัของลูกคำ้ 

พนักงาน บริษทัฯ จะปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมเป็นธรรมโดยมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม 

สังคม บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมโดยยึดมัน่เป็นนโยบำยท่ีจะ

ดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัจำกกิจกรรมของบริษทัซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บมำตรฐำน ISO 
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9001:2000 ที เก่ี ยวกับ  Quality Management System     และ ISO 18001:1999 ท่ี เ ก่ี ยวกับ  Occupation 

Health & Safety  จำก TUV Rheinland  นอกจำกนั้นบริษทัฯ พึงท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

ส ำหรับกำรร้องเรียนแจง้เบำะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ

กำรควบคุมภำยในท่ีบกพร่องหรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถร้องเรียนโดยส่งจดหมำยถึง

ประธำนกรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 42/62 หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 

ต  ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บข้อมูลผูแ้จ้ง

เบำะแสเป็นควำมลบั  

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯค ำนึงถึงควำมส ำคญัของนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (The Principles 

of Good Corporate Governance) โดยก ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัให้ควำมส ำคญั

ต่อระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ส่วนกำรบริหำรควำมเส่ียงบริษทัฯพยำยำมควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงอยำ่ง

ใกลชิ้ด และยงัค ำนึงถึงเร่ืองจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้

เสียทุก ๆ กลุ่ม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญั และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร งบกำรเงิน

ของบริษทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำน

ประจ ำปี โดยกำรจดัท ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก

นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหำรและเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม

ภำยใน 

ความสัมพนัธ์ของผู้ลงทุน 

ภำยหลงับริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัฯมีนโยบำยจะจดัให้มีผูดู้แลงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เพ่ือดูแลเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ งรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูล

ทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัฯต่อ

นกัลงทุนสถำบนั ผูถื้อหุ้น เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐ และประชำชนผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนั้น

บริษทัยงัไดมี้กำรเผยแพร่ในเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัทั้งภำษำไทยและภำษองักฤษโดยมี นางสาววนิดา ดารา

mailto:boardofficce@chukai.co.th
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ฉาย ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนสนบัสนุนองคก์ร ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูดู้แลงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงสำมำรถติดต่อ

ไดท่ี้ โทรศพัทห์มำยเลข 02-715-0000  หรือ www.chukai.co.th 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯมีบทบำทอย่ำงเป็นอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- ก ำหนด วสิยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทัฯ 

- ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบัติของฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอให้เป็นไปตำมแผนงำนเพ่ือบรรลุ

เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

- ดูแลใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ  

- ดูแลให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้บริษัทฯได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

- ดูแลสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัฯเขำ้รับกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัฯไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และพนักงำน เพ่ือให้

ผูเ้ก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษัทฯด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม และ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  

ในปี 2558 บริษทัมีคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 10  ท่ำน ประกอบดว้ย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร    จ ำนวน  6  ท่ำน 

 กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ    จ ำนวน  4   ท่ำน 

ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ

กรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ ดงันั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมัน่ใจวำ่กรรมกำรสำมำรถปฏิบติังำนใน

ฐำนะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยำ่งเป็นอิสระ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและสอบทำนกำรบริหำรงำน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัฯ ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกำรก ำหนด

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน ท ำให้ประธำนกรรมกำรและ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ  และมีกำรถ่วงดุลในมติท่ีส ำคัญ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง อ ำนำจท่ีมอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯจะไม่

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


                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

36 
 

สำมำรถอนุมติัรำยกำรใด ๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำม

ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ โดยมีกำรจดั

หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนั

ประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม   

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่ละคร้ัง ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอและมำกพอท่ี

กรรมกำรจะสรุปปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ นอกจำกนั้นประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯไดเ้ชิญผูส้อบ

บญัชีเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม และไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสำมรถใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดือนเพ่ือน ำเสนอใน

กำรประชุมคร้ังถดัไป เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ สำมำรถติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯได ้

ในปี 2559 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีกำรประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง เวลำประชุมเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ในแต่ละ

คร้ังจะเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เป็นกำร

ประชุมวำระปกติ 4 คร้ัง และเป็นกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  4 คร้ัง โดยรำยละเอียดกำรเขำ้

ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัในปี  2559  มีดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษทัฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      

(10 คร้ัง) 

ประชุมทั้งหมด      

(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 10/10 - 

2. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10/10 7/8 

3. นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10/10 8/8 

4. นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10/10 8/8 

5. นำยเจษฎำ  พรหมจำต  กรรมกำร 8/10 - 

6. นำยธงไชย แพรรังสี รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร 7/10 - 

7. นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำร 10/10 - 

8. นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ 10/10 - 

9. นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี กรรมกำร 9/10 - 

10. นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำร 10/10 - 
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คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี  

19/2549 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2551 และท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2552 ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน 

ซ่ึงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯโดยอ ำนำจและหน้ำท่ีของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจัดกำร และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้

กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 

คณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 6 ท่ำนโดยอ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำมรำยละเอียด

ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร และคณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรร่วมกบัผูบ้ริหำรเป็นประจ ำประมำณเดือนละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำม

เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัใน

กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนำดรำยได้และก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกันอน่ึง 

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อ

หุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล

กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแตล่ะท่ำน 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งส้ิน  20.61  ลำ้นบำท  

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้ง

ในระดับบริหำร และระดับปฏิบัติงำนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของ

ผูป้ฏิบัติงำน ผูบ้ริหำร ไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพยสิ์นของบริษัทฯให้เกิด

ประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม ควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพ่ือใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและ

ตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัให้มี

ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ นอกจำกนั้น บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯก็ไดท้ ำกำรประเมินและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯในกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปีและไม่

พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหนำ้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

แบบไม่มีเง่ือนไข 

 นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนหลกั และ

กิจกรรมทำงกำรเงินส ำคญัของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้และมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบ 
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กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้ฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดรั้บกำรประเมินผลงำนจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบ

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนด

มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  

1. การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้เกียวขอ้งทุกฝ่ำย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และต่อสังคม 

ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม ให้ขอ้มูล และค ำแนะน ำท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับสินคำ้ และบริกำรเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้ 

2. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของพนกังำน ไม่ใช้

แรงงำนเด็ก ส่งเสริมให้พนกังำนมีคุณภำพชีวติท่ีดีทั้งหนำ้ท่ีกำรงำน และครอบครัว  โดยบริษทัฯ มีกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ และสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น เบ้ียประกนัชีวิต เคร่ืองแบบพนักงำน อำหำรกลำงวนั  แจกทุนเรียนดีและทุน

ส่งเสริมกำรศึกษำใหก้บับุตรธิดำพนกังำน และเงินช่วยเหลืองำนศพของญำติพนกังำน 

3. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯยึดหลกัและด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคำ้และบริกำร

โดยตรงจำกบริษทัฯใหค้วำมมัน่ใจไดว้ำ่นอกจำกจะไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีรำคำท่ียติุธรรม มีคุณภำพท่ีดีบริษทั

ฯมีนโยบำยท่ีใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรรับสินคำ้ และบริกำรท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนโดยก ำหนดให้

มีกำรรับประกนัสินคำ้ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

4. การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงกำรดงัน้ี 

  กำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  โดยบริษทัฯ มีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ใหแ้ก่บุตรพนกังำน ซ่ึงในปี 2559 ได้

มอบทุนกำรศึกษำใหก้บับุตร ธิดำ พนกังำนต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 15   
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การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั

รวม 3  ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมนั้น คณะกรรมกำรไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดย

คณะกรรมกำรไดแ้สดงควำมเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม : บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของ

คณะกรรมกำรและไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีวดัผลไดเ้พ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร

และพนกังำนและก ำหนดวธีิปฏิบติังำน ระเบียบปฏิบติังำน บทลงโทษส ำหรับผูก้ระท ำควำมผิดไวใ้นคู่มือพนกังำน 

2. กำรบริหำรควำมเส่ียง : บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนด

มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของฝ่ำย

บริหำรในแต่ละระดบั และมีขั้นตอนในกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่ำว 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล : บริษทัฯไดเ้สนอขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจอยำ่ง

เพียงพอ จดัให้มีกำรกระจำยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส ำหรับกำรใชง้ำนระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นประจ ำ

ทุกเดือน พฒันำระบบเพ่ือกำรบริหำรสินทรัพย ์กำรเรียกเก็บเงินจำกลูกคำ้ให้ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำ จดัท ำขอ้มูล

ทำงดำ้นบญัชีและกำรเงินไดต้รงตำมก ำหนด 

5. ระบบกำรติดตำม : บริษทัฯมีกำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจกบัผลกำรด ำเนินงำนจริงรวมทั้งกำรท ำ

รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

นอกจำกน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั ไดศึ้กษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุม

ภำยในดำ้นบญัชีของบริษทัตำมท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวำ่จ ำเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบติังำนให้

รัดกุมและเหมำะสม ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหนำ้รำยงำนผล

กำรตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2554  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 ไดมี้มติแต่งตั้ง  นำงจิตรำ  ทอง

สมุทร ใหด้ ำรงต ำแหน่ง หวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2554 เน่ืองจำกวำ่เป็นบุคคลท่ีมี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบติังำนท่ีผำ่นมำ ซ่ึงมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของบริษทั

(ประวติัตำมเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1 ) 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรในแต่ละงวดบญัชีหลงัจำกหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผล

ดงักล่ำว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม

อ่ืนๆ ในอนำคตดว้ย 

ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย จะข้ึนอยู่กบัควำมเหมำะสม แผนกำรลงทุน และจะค ำนึงถึง

กระแสเงินสดและฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ยเป็นส ำคญั 
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รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ตำมนโยบำยของบริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี

อำจมีควำมขดัแยง้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบ

ได้และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้ปกติ ฝ่ำย

บริหำรสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกติ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งน ำเสนอกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำร

ประชุมทุกคร้ัง เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผล รวมทั้งเง่ือนไขในกำรท ำ

รำยกำรนั้นๆ 

ส ำหรับในกรณีท่ีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ จะก ำหนดให้ตอ้งน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทั้ งน้ีหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม

ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว บริษทัฯจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะด้ำนนั้น ๆ เป็นผูใ้ห้

ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำร

ประกอบกำรตดัสินใจและใหค้วำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรำยกำรดงักล่ำวก่อน

กำรเขำ้ท ำรำยกำร ทั้งน้ีกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้

อำจมีควำมขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั

นั้นๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนำคตหำกบริษทัฯมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดใหเ้ง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรจะตอ้งเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินงำน

ทำงกำรคำ้ปกติและเป็นรำคำตลำด มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็น

ผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำรำยกำร  รวมถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม

ลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร

ดงักล่ำว บริษทัฯจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นนั้นๆ เป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่ง

กันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้

ควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

ทั้ งน้ีกำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้ง

จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและกำรรำยงำนผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลท.  
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รายละเอยีดรายการระหว่างกนัในปี 2559  
    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2559 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยค่ำท่ีดินของ TCH ให้

คุณธงไชย แพรรังสี เน่ืองจำกรำยกำร

ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

เจ้ำพนัก งำนพิ ทักษ์ท รัพ ย์ในค ดี

ลม้ละลำย จึงบนัทึกเป็นรำยกำรค่ำเช่ำ

ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 

 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

ขำยส่ิงปลูกสร้ำงของ บริษัท เดอะ

เครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกัด บริเวณถนน

พหลโยธิน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ

คลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี  ตั้ งแต่

วนัท่ี 30 พ.ย.55 เป็นจ ำนวนเงิน 5.0 

ลำ้นบำท ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ 

            - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด  

 

 

 

 

 

 

 

1.20 

0.00 

0.00 

1.20 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญำเช่ำ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 

จึงไม่มีภำระค่ำเช่ำนบัแต่วนัดงักล่ำว 

2) ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยนับแต่ว ัน ท่ี  28 กุมภำพันธ์  2545 

จนถึงวนัยกเลิกสัญญำเช่ำได ้หยุดกำรเคล่ือนไหว

แล้ว อยู่ระหว่ำงรอฟังผลกำรพิจำรณำของเจ้ำ

พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์

3) ส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำซ่ึงตอ้งร้ือ

ถอนออกไป บริษทัยอ่ยไดข้อใหผู้ใ้ห้เช่ำซ้ืออำคำร

ดงักล่ำว และผูใ้ห้เช่ำตกลงซ้ือในรำคำ 5 ลำ้นบำท 

โดยขอช ำระรำคำดว้ยกำรหักกลบลบหน้ีกบัค่ำเช่ำ

คำ้งจ่ำย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 เป็นจ ำนวน 

6.2 ลำ้นบำท 

4) ณ.วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ภำยหลงักำรหักกลบลบ

หน้ี มีค่ำเช่ำคำ้งจ่ำย 1.20 ลำ้นบำท 

อย่ำงไรก็ตำมยงัคงเง่ือนไขท่ีว่ำบริษัทย่อยจะยงัไม่

ช ำระค่ำเช่ำจนกว่ำคดีจะส้ินสุด และนำยธงไชย แพร

รังสี ย ังคงรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยในกรณี ท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีพนักงำนพิทักษ์ทรัพย ์หรือศำลมีค ำสั่งให้

บริษทัย่อยตอ้งรับภำระค่ำเช่ำมำกกว่ำท่ีบริษทัย่อยตั้ง

ไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นว่ำฝ่ำยจัดกำรได้

ด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ยควำมสมเหตุสมผลตำมสภำพ

ท่ีมีขอ้จ ำกดัทั้งดำ้นขอ้เท็จจริง และขอ้กฎหมำยอย่ำง

สมประโยชน ์และสมประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2559 

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 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

2.47 

1.87 

0.85 

 

 

0.10 

0.65 

0.69 

0.06 

 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย

เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลกัเกณฑ์เช่นลูกค้ำ

ทั่วไป  ทั้ ง น้ี คุณ จิรำลักษณ์  แพรรังสีได้ เข้ำเป็น

กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 17 มกรำคม 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรปกติใน

กำรด ำเนินธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั 20 อ๊อคชัน่ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.27 

0.79 

0.84 

0.22 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย

เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลกัเกณฑ์เช่นลูกค้ำ

ทั่วไป  ทั้ ง น้ี คุณ จิรำลักษณ์  แพรรังสีได้ เข้ำเป็น

กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2557  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรปกติใน

กำรด ำเนินธุรกิจ 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี 2559 

บริษทั ฟำร์มวลัเลย ์

จ ำกดั 

 กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ 

(คุณธงไชย แพรรังสี) 

ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจักร  ยอดท่ี

แสดงเป็นจ ำนวนรวมของรำยกำรค้ำ

กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 

  

ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.06 

0.04 

0.02 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย

เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลกัเกณฑ์เช่นลูกค้ำ

ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณธงไชย แพรรังสีได้ด ำรงต ำแหน่งเป็น

กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรปกติใน

กำรด ำเนินธุรกิจ  
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในกำรดูแลกิจกำรบริษทัใหมี้กำรจดักำรท่ีดี  ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  ระมดัระวงั

รักษำผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปโดยก ำกบัดูแลใหร้ำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัมีกำรบนัทึกขอ้มูลทำง

บญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงของบริษทั  

 คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบติั

ครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เขำ้มำท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

อยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมถึงจดัให้มีและด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือให้เช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผล

ต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน  กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นมีระบบกำรป้องกันท่ีดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด ำเนินกำรท่ี

ผิดปกติ กำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยง หรือท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกตอ้งและครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินประจ ำปี 2559 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 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 

 ประธำนกรรมกำร 

 กรรมกำรอิสระ 

76  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) 

 

- - 2552 – ปัจจุบนั 

 

2550 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2547 – ปัจจุบนั 

 ประธำนกรรมกำร   

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบและประธำน

กรรมกำรสรรหำและ

ค่ำตอบแทน   

   บมจ. เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง   

 กรรมกำร ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบและประธำน

กรรมกำรสรรหำและ

ค่ำตอบแทน   

   โรงพยำบำลลำดพร้ำว 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ  

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระ 

57  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) ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ  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 

บจ.เอเซียรีคอฟเวอร่ี แมเนจเมน้ท ์

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บจ. 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 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระ 

68  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 

 

47  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 และ

กรรมกำรอิสระ  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 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยเจษฎำ   พรหมจำต 

 กรรมกำร 

55  ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี  บญัชีบณัฑิต  

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ผ่านการอบรม 

 หลกัสูตร กำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ส ำหรับกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของรัฐวิสำหกิจและ
องคก์รมหำชน  รุ่นท่ี 14  สถำบนั
พระปกเกลำ้ 

 หลกัสูตร Ethical  Leadership 
Program (ELP) รุ่นท่ี 5/2559 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร กำรบริหำรงำนภำครัฐ
และกฎหมำยมหำชน (ปรม.) รุ่นท่ี 
12 สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 หลกัสูตร นกับริหำรยุทธศำสตร์กำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระดบัสูง (นยปส.) รุ่นท่ี 1 สถำบนั
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ 

 หลกัสูตร TCLA Executive 
Development Program (EDP) รุ่น ๙ 
สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 หลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่น 7/2004 สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 45/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD)  

 

- - ธ.ค. 58–ปัจจุบนั 

 

เม.ย.58–ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 57–พ.ค59 

 

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 

 

 

2543 - 2550 

 

 

2541 - 2543 

 กรรมกำร และกรรมกำร

ตรวจสอบ  ธนำคำรออมสิน 

 กรรมกำร และกรรมกำร

ตรวจสอบ  

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติ้ง 

คอร์ปอเรชัน่ 

 กรรมกำรตรวจสอบ และท่ี

ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร 

 โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

บมจ. ชูไก  

 รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร

ใหญ่ และปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้น

กำรเงิน(CFO)   บมจ. อสมท    

 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

  บมจ. โรงพยำบำลปิยะเวท   

 กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรอิสระ  บมจ. ชูไก 

 กรรมกำร 

บจก. ดีแลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

 กรรมกำร 

 บจ. มีเดีย สตูดิโอ 

บจ.เอม็ แอนด ์ดี เอนเตอร์เทนเมนท ์ 

 บจ.เอม็ โอ เอม็ อินเตอร์เนชัน่แนล  

 กรรมกำร และเลขำนุกำร

คณะกรรมกำร 

   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดีย 

 ผูจ้ดักำรส ำนกัประธำน

กรรมกำร 

บจ.กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทยุ 

 ผูจ้ดักำรทัว่ไป  บจก. ชูไก 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยธงไชย  แพรรังสี 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

  

64  ประกำศนียบตัรวิชำชีพ 

   โรงเรียนนิดำบริหำรธุรกิจ 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 

29.43 บิดำของ 

นำงสำว

จนัทร์จิรำ 

แพรรังสี 

และ

นำงสำว

อญัญชิ์สำ 

แพรรังสี 

พ.ค.59- ปัจจุบนั 

 

ก.ย.57– พ.ค.59 

 

ธ.ค. 55–ส.ค.57 

 

 

2548 – 2555 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 

2539 - ปัจจุบนั 

 

2537 - ปัจจุบนั 

 

2535 - ปัจจุบนั 

 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   บมจ.ชูไก 

 ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำร 

   บมจ. ชูไก 

 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 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 ำนำจ 

 

 

56  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 ฝ่ำยพฒันำ

สินเช่ือ   

   บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 

 รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ                                                                                                                                                                          

เลขำนุกำรบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

49  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 - มิ.ย.58-ปัจจุบนั 

 

2547–ปัจจุบนั 

 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก.เดอะเครน เซอร์วิส  

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร   และ กรรมกำรผูมี้

อ ำนำจ    บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครนเซอร์วิส  

 กรรมกำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

   บจก. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

   บจก. เดอะเครน ระยอง  

 

นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี 

รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

35  ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด  

   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

 

4.44 บุตรีของนำย

ธงไชย แพร

รังสี 

พ.ค.59–ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 -2555 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   และ กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

บมจ.ชูไก 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร  และ กรรมกำรผูมี้

อ ำนำจ  บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 

นำงสำวจนัทร์จิรำ แพรรังสี 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

36  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 แพร

รังสี 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

2549 - 2556 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

    บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจก. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

   บจก. เดอะเครน ระยอง 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงสำววิไล   นกัวิฬำ 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

48  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 

53  ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 

    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

- - 2557 - ปัจจุบนั 

 

2555 - 2557 

 

2551 - 2555 

 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

   บมจ. ชูไก  

 ผุช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

   บมจ. ชูไก  

 ผูจ้ดักำรส ำนกังำน 

   บจก. วฒันสิริโลหกำร 

 

หมำยเหตุ :  

 

กรรมกำรของบริษัทฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแลว้ว่ำไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์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     

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, 5  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 

ผลประกอบกำรของบริษทัในปี 2559 ประสบกบักำรขำดทุนค่อนขำ้งมำกถึง 278 ลำ้นบำท เน่ืองจำกรำยรับรวมปี 2559 

ลดลงต ่ำกวำ่ปี 2558 ร้อยละ 25 โดยเป็นกำรลดลงทั้งรำยรับจำกกำรขำยเคร่ืองจกัร และรำยรับจำกกำรให้บริกำรงำนเช่ำ อนัเป็น

ผลกระทบต่อเน่ืองจำกปี 2558 ท่ีกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมและขนส่งของภำครัฐ อำทิเช่น โครงกำรถนน

มอเตอร์เวย ์บำงประอิน-นครรำชสีมำ โครงกำรถนนมอเตอร์เวยบ์ำงใหญ่-กำญจนบุรี โครงกำรรถไฟรำงคู่ โครงกำรรถไฟ

ควำมเร็วสูง โครงกำรรถไฟฟ้ำสีต่ำงๆ ฯลฯ ยงัคงล่ำช้ำและถูกเล่ือนออกไป ท ำให้ลูกค้ำชะลอกำรตัดสินใจซ้ือเคร่ืองจักร 

ประกอบกบัสถำบนักำรเงินก็ชะลอกำรให้สินเช่ือดว้ย ส่งผลให้ไม่สำมำรถผลกัดนัยอดขำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได ้ในส่วน

ของรำยรับจำกกำรให้บริกำรงำนเช่ำ ยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนัดิบลดต ่ำลง ธุรกิจน ้ ำมนั และปิโตรเคมี ซ่ึงเป็น

กลุ่มธุรกิจหลกัท่ีบริษทัให้บริกำรดำ้นงำนเช่ำเคร่ืองจกัร ยงัคงชะลอกำรลงทุนและเล่ือนกำรซ่อมบ ำรุงออกไป นอกจำกน้ีบริษทั

จ ำเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์รำคำเขำ้สู้ เพ่ือให้ไดง้ำนส่งผลให้มำร์จ้ินลดต ่ำลง ไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำและดอกเบ้ีย

จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรลงทุนเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัมีสดัส่วนรำยรับจำกกำรขำยและรำยรับจำกกำรใหบ้ริกำร  อยูท่ี่ 34 : 66 

อยำ่งไรก็ตำมในช่วงหลงัไตรมำส 3 ของปี 2559 สญัญำณกำรลงทุนของภำครัฐเร่ิมชดัเจนข้ึน หลำยโครงกำรเช่นถนน

มอเตอร์เวย ์รถไฟรำงคู่ รถไฟฟ้ำ ฯลฯ มีกำรลงนำมกบัผูรั้บเหมำและมีก ำหนดกำรลงมือก่อสร้ำงแน่นอนตั้งแต่ปลำยปี 2559 

บริษทัเล็งเห็นวำ่ควำมตอ้งกำรในงำนเข็มเจำะในกำรก่อสร้ำงโครงกำรดงักล่ำวจะมีจ ำนวนมำก เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจและ

แสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของภำครัฐอยำ่งเต็มท่ี บริษทัจึงไดเ้พ่ิมกำรลงทุนในธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเข็มเจำะ รองรับ

ควำมตอ้งกำรในงำนเข็มเจำะท่ีมำกข้ึน โดยบริษทัไดที้มงำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นน้ีเขำ้มำร่วมงำนและไดรั้บ

ควำมร่วมมือจำก XCMG จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (บริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนและรถขุดเจำะ แต่พียงผู ้

เดียวในประเทศไทย)ในกำรจดัส่งเคร่ืองจกัรพร้อมวศิวกรผูช้  ำนำญงำนเขำ้มำดูแลในส่วนของเคร่ืองจกัร อีกทั้งลูกคำ้งำนเขม็เจำะ

ก็เป็นกลุ่มผูรั้บเหมำเดียวกนักบัธุรกิจใหเ้ช่ำรถเครน ซ่ึงใหค้วำมเช่ือถือในบริกำรของบริษทัอยูแ่ลว้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดล้งนำม

ในสัญญำร่วมให้บริกำรเคร่ืองจกัรส ำหรับกำรยก ยำ้ย สินคำ้ในท่ำเรือนำเกลือ จงัหวดัตรัง กบัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัตรัง 

(อบจ.ตรัง) โดยแบ่งรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเคร่ืองจกัร ระหวำ่งบริษทั กบั อบจ.ตรัง ในสดัส่วน 80 : 20  เป็นกำรเพ่ิมช่องทำงใน

กำรน ำเคร่ืองจกัรท่ีมีอยูแ่ลว้ไปหำรำยไดเ้พ่ิมข้ึนอีกทำงหน่ึง 

ในปี 2560  บริษทัมีควำมมัน่ใจวำ่ผลประกอบกำรของบริษทัจะดีข้ึน โดยธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเข็มเจำะ จะเป็น

ธุรกิจท่ีเขำ้มำเสริมรำยรับของบริษทัเพ่ิมข้ึน จำกกำรเขำ้ท ำงำนให้กบัลูกคำ้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2559 เป็นตน้มำ ก็ไดรั้บกำร

ยอมรับจำกลูกคำ้ และมีสัญญำวำ่จำ้งเขำ้มำอยำ่งต่อเน่ือง ในส่วนของงำนขำยและกำรให้บริกำรงำนเช่ำ ก็คำดวำ่จะมีรำยรับเพ่ิม

สูงข้ึน จำกบรรยำกำศกำรลงทุนของภำครัฐท่ีเร่งเคร่ืองอยำ่งเตม็ท่ี โดยจะเร่ิมเห็นชดัเจนข้ึนในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2560 ในส่วน

งำนขำย บริษทัจะร่วมมือกบั XCMG ผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของประเทศสำธำรณรัฐประชำชน

จีน ซ่ึงบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน(Truck Crane) รถขุดเจำะ(Drilling Rig) แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ในกำรเสนอ

ขำยเคร่ืองจกัรก่อสร้ำงในลกัษณะเป็น Fleet ดว้ยเง่ือนไขพิเศษและจูงใจ ใหก้บัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงรำยใหญ่ท่ีประมูลงำนภำครัฐได ้
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การวเิคราะห์ก าไรขาดทุน 

รายได้ 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมลดลง ร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2558  โดยแบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง ร้อยละ 37 และ

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลดลง ร้อยละ 16 สำเหตหุลกัยงัคงเป็นผลกระทบท่ีต่อเน่ืองมำจำกปี 2558 ทั้งควำมล่ำชำ้ในกำรลงทุน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นคมนำคมและขนส่งของภำครัฐ และกำรชะลอกำรลงทุนใหม่รวมถึงกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Shut-down) ของ

กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนัและปิโตรเคมี ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ใหญ่ของบริษทั อยำ่งไรก็ตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีแนวโนม้ดีข้ึน ในปลำยปี 

2559 โครงกำรลงทุนต่ำงๆของภำครัฐเร่ิมมีกำรลงนำมสญัญำวำ่จำ้งผูรั้บเหมำ และจะทยอยก่อสร้ำงกนัในปี 2560 ในส่วนรำคำ

น ้ ำมนัเร่ิมน่ิงโดยรำคำน ้ ำมนัดิบอยูท่ี่ 45-55 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ซ่ึงคำดวำ่กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนัและปิโตรเคมี จะเร่ิมมีกิจกรรม

ต่ำงๆโดยเฉพำะกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ (Shut-down) มำกข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 

ในปี 2559 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร ลดลง 4.93 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 12.9 เม่ือเทียบกับปี 2558 เป็นใน

ทิศทำงเดียวกบัรำยรับจำกกำรขำยท่ีลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ในปี 2559 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร ลดลง 9.92  ลำ้นบำทคิดเป็น ร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยค่ำใชจ่้ำยหลกัยงัคง

เป็นค่ำใชจ่้ำยดำ้นบุคลำกร ซ่ึงมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์งำนฐำนรำกเขำ้มำเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับธุรกิจงำนฐำนรำกเขม็เจำะ  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2559 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 7.6 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปี 2558    เป็นผลมำจำกบริษทัได้

กูย้มืเงินระยะสั้นเพ่ิมข้ึน เพ่ือน ำมำใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน เน่ืองจำกรำยรับไม่เป็นตำมเป้ำหมำยประกอบกบักำรเรียกเก็บหน้ี

ตอ้งใชร้ะยะเวลำยำวข้ึน  

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัมีขำดทุนสุทธิ 280.1 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึน 234.9 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 520   เม่ือเทียบกบัปี 2558 เป็นผลมำ

จำกรำยรับและก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลงดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จนไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยตน้ทุนคงท่ีทั้งค่ำเส่ือมรำคำและดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิด

จำกกำรลงทุนได ้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัตอ้งรับรู้ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึนในขณะท่ีรำยรับยงัไม่เขำ้มำ อยำ่งไรก็ตำม

ธุรกิจรับเหมำงำนฐำนรำกเขม็เจำะ จดัวำ่เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภำพมำก บริษทัคำดวำ่จะเขำ้มำเป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกั ท่ีสำมำรถสร้ำง

ยอดรำยรับและก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ในปี 2559 จ ำนวน  2,885.20 ลำ้นบำท  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีจ ำนวน 2,788.45 ลำ้น

บำท  เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 96.7 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 3.5 สินทรัพยส่์วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 เป็น เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีบริษทั



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

56 

    

ลงทุนเพ่ือรองรับธุรกิจบริกำรใหเ้ช่ำ  ส ำหรับสินคำ้คงเหลือ แนวโนม้ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรเร่งขำยออกไป ส่วนลูกหน้ี

กำรคำ้ ก็ลดลงตำมปริมำณรำยรับท่ีลดลง 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีจ ำนวนทั้งส้ินเท่ำกบั 1,804.36 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 374.52 ลำ้นบำท คิด

เป็นร้อยละ 26.19 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีจ ำนวนเท่ำกบั 1,429.84 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพ่ิมข้ึนในส่วนของเงินกูย้ืมระยะสั้น 

(B/E) จ ำนวน 200 ลำ้นบำท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนวียน และเพ่ิมในส่วนของเจำ้หน้ีต่ำงประเทศ ในกำรซ้ือรถเครนจำก XCMG 

โดยบริษทัไดเ้ครดิตเทอมจำก XCMG ระยะเวลำ 12 เดือน จ ำนวน 91 ลำ้นบำท ท่ีเหลือเป็นกำรเพ่ิมข้ึนจำกกำรเงินกูย้ืมระยะยำว

ภำยใตส้ญัญำเช่ำซ้ือ จ ำนวน 78 ลำ้นบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีมูลค่ำเท่ำกบั 1,080.84 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 ซ่ึงมีมูลค่ำเท่ำกบั 

1,358.62 ลำ้นบำท จ ำนวน 277.78 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 อนัเป็นผลมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมท่ีลดลงตำม

ขำดทุนสุทธิของผลประกอบกำรในปี 2559 

สภาพคล่อง 

ผลจำกกำรท่ีรำยรับรวมลดลงค่อนขำ้งมำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย แมบ้ริษทัจะไดเ้จรจำกบั XCMG ในกำรขยำยเครดิตเทอม

เป็น 12 เดือน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจำกยอดขำยยงัมีไม่มำกนกั บริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งใชแ้หล่งเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงิน และ

จำกตลำดทุนในรูปตัว๋แลกเงิน (B/E) เพ่ิมเติม โดยบริษทัฯมีกระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั 206.1 ลำ้นบำท 

ในขณะท่ีบริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 28.9 ลำ้นบำท  และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน

จ ำนวน 182.4 ลำ้นบำท ส่งผลให้เม่ือส้ินงวดบญัชี บริษทัฯ ยงัคงเหลือเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมุนเวียนในกิจกำร

เท่ำกบั 5.3 ลำ้นบำท และมีอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจำก 1.05  เท่ำ ในปี 2558 เป็น 1.67 เท่ำในปี  2559 

ส ำหรับปี 2560 แนวโน้มธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงจะเติบโตข้ึนมำก โดยเฉพำะงำนก่อสร้ำงตำมโครงกำรพฒันำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนดำ้นกำรคมนำคมและขนส่งท่ีภำครัฐเร่งผลกัดนัออกมำต่อเน่ือง กำรท่ีบริษทัหนัมำรุกในธุรกิจรับเหมำฐำนรำกเขม็เจำะ 

ก็เป็นจงัหวะท่ีดีท่ีบริษทัจะไดป้ระโยชน์จำกโครงกำรดงักล่ำวอยำ่งเตม็ท่ี ประกอบกบัจำกกำรท่ีบริษทัเร่ิมเขำ้ไปท ำงำนก็ไดรั้บ

กำรยอมรับจำกลูกคำ้ดว้ยดี ท ำใหบ้ริษทัมีควำมเช่ือมัน่วำ่ธุรกิจงำนฐำนรำกเขม็เจำะ จะเขำ้มำช่วยเพ่ิมรำยรับใหก้บับริษทัไดดี้

อีกทำงหน่ึง อยำ่งไรก็ตำม ปี 2560 บริษทัจะเนน้กำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงินเป็นส ำคญั โดยกำรเร่งระบำยสินคำ้คงเหลือ

ในสต๊อคให้หมด และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียกเก็บหน้ีมำกข้ึน ชะลอกำรลงทุนเพ่ิมในธุรกิจให้เช่ำรถเครน รวมถึงกำร

ทะยอยขำยรถเครนท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยไดอ้อกไป เพ่ือไปเพ่ิมกำรลงทุนในธุรกิจรับเหมำฐำนรำกเข็มเจำะ ให้เพียงพอต่อควำม

ตอ้งกำรของตลำด เพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขนัมำกข้ึน 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 

และของเฉพำะบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร

บญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจ ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก

กลุ่มบริษทัและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม

รำชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ได้ปฏิบัติตำมควำม

รับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอ

และเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็น

แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 และขอ้ 25 เก่ียวกบันโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดของรำยได ้โดยรำยได้

จำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัมีรำยกำรจ ำนวนมำก และมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ท ำให้กลุ่ม

บริษทัอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรรับรู้รำยไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจในลกัษณะของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั 

รวมถึงขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรออกแบบและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของวงจรดงักล่ำว เพ่ือก ำหนดจ ำนวน

ตวัอยำ่งท่ีตอ้งท ำกำรตรวจสอบเน้ือหำสำระ โดยตรวจสอบกบัใบแจง้หน้ีและเอกสำรยืนยนักำรให้บริกำรจำกผูรั้บบริกำร และ

ทดสอบกำรตดัยอดกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร กำรทดสอบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบเน้ือหำสำระดงักล่ำวให้

หลกัฐำนกำรตรวจสอบวำ่กำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ไดถู้กบนัทึกอยำ่งเหมำะสมและถูกตอ้งตำมรอบระยะเวลำบญัชี 

สินค้าคงเหลือและเคร่ืองจกัรให้เช่า 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 และขอ้ 10 เก่ียวกบันโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดของสินคำ้คงเหลือ

และเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำ เน่ืองจำกยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่ำวมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดย

สินคำ้คงเหลือและเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุด/รถตกั 

และมีรำคำสูง อีกทั้ ง อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงภำยในประเทศอยู่ในภำวะชะลอตวั เป็นเหตุให้รำยได้จำกกำรขำยและกำร

ใหบ้ริกำรลดลงอยำ่งเป็นนยัส ำคญั ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอำจแสดงมูลค่ำตำมบญัชีของสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองจกัร

ใหเ้ช่ำสูงกวำ่มูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำควำมเขำ้ใจในลกัษณะของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองจกัร

ใหเ้ช่ำ เขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนบัและสุ่มทดสอบสภำพของสินคำ้คงเหลือและเคร่ืองจกัรให้เช่ำ สอบถำมผูบ้ริหำรเพ่ือให้

ไดม้ำซ่ึงควำมเขำ้ใจในนโยบำยของกลุ่มบริษทัในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ และมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน

ของเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำ รวมถึงสุ่มทดสอบมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัเอกสำรรำคำขำยและรำคำตลำดตลอดจนค่ำใชจ่้ำยใน

กำรขำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้ น ซ่ึงคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีนั้ นจะถูก

จดัเตรียมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อ

ขอ้มูลอ่ืน 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่

ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูล

อ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง

ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถ

จดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิด

จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและ

บริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม)  และกำรใชเ้กณฑก์ำร

บญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่

สำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ

เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือ

คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพ

ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ี

เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร

แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั

และบริษทั  

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร  

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร

สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้

สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่

มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งใน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็

ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยวำ่

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง

ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล 

และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมี

นยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำร

ตรวจสอบของขำ้พเจำ้  



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                   รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

61 

    

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น

อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด

ควำมเป็นอิสระ  

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแล ขำ้พเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ได้อธิบำยเร่ือง

เหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำว หรือใน

สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว

สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำร

ส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำยประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร์ 

 

 

 

 

(นำยประวทิย ์ ววิรรณธนำนุตร์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4917 

บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ 23 กมุภำพนัธ์ 2560 
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สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5,331,141.87           10,534,468.67         773,821.47              1,183,661.85           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 102,416,901.08      137,347,520.73      214,669,886.37      184,088,058.16      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 268,687,121.97      98,900,000.00         
สินคา้คงเหลือ 7 217,633,906.99      264,336,181.51      218,923,478.59      262,507,416.30      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,277,341.46         20,955,027.15         1,967,798.70           4,412,066.63           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 357,659,291.40      433,173,198.06      705,022,107.10      551,091,202.94      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั - 411,119.92 - 280,766.24 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 8 - - 274,992,130.00      299,991,430.00 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 47,843,120.85         1,760,606.42           46,106,677.63         - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 10 2,402,880,821.40   2,264,521,045.02   633,352,868.22      727,972,810.50      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 76,817,299.95         88,588,592.99         10,573,208.35         24,884,207.81         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,527,541,242.20   2,355,281,364.35   965,024,884.20      1,053,129,214.55   

รวมสินทรัพย์ 2,885,200,533.60   2,788,454,562.41   1,670,046,991.30   1,604,220,417.49   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559

บาท
งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
3

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 81,490,842.53         65,456,007.19         71,533,879.71         49,579,273.53         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 12 225,078,044.60      134,195,646.61      153,580,396.88      79,319,353.77         

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 382,440,914.19      355,871,390.04      61,878,722.56         76,425,374.11         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 62,000,000.00         82,400,000.00         
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 14 199,475,744.73      - 199,475,744.73 - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 285,996.79 - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,550,327.02         20,196,086.77 11,014,140.45         10,749,299.66         
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 915,035,873.07      576,005,127.40      559,482,884.33      298,473,301.07      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 106,798,000.00      164,686,000.00      105,048,000.00      159,936,000.00      
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 16 664,143,712.32      604,136,885.03      4,341,687.21           15,159,947.19         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 88,660,169.22         52,738,547.41         36,568,321.97         27,205,479.16         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 18 18,387,681.81         20,426,439.10         9,215,507.79           9,877,986.84           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,331,029.01         11,846,441.01         2,308,344.10           2,310,119.10           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 889,320,592.36      853,834,312.55      157,481,861.07      214,489,532.29      

รวมหนีสิ้น 1,804,356,465.43   1,429,839,439.95   716,964,745.40      512,962,833.36      

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 696,426,133 หุน้

   มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 696,426,133.00      696,426,133.00      696,426,133.00      696,426,133.00      

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 696,424,685 หุน้

  ช าระเตม็มูลคา่แลว้ 696,424,685.00      696,424,685.00      696,424,685.00      696,424,685.00      
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 21 209,553,500.00      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 22 31,524,151.37         31,524,151.37         31,524,151.37         31,524,151.37         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 104,146,122.57      381,917,176.86      15,579,909.53         153,755,247.76      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,080,844,068.17   1,358,615,122.46   953,082,245.90      1,091,257,584.13   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,885,200,533.60   2,788,454,562.41   1,670,046,991.30   1,604,220,417.49   

บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25 650,344,725.67     864,083,549.92     430,018,084.26     883,009,534.65     

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 23 (669,750,154.39)   (701,532,677.91)   (437,009,562.82)   (791,910,334.32)   

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (19,405,428.72)     162,550,872.01     (6,991,478.56)       91,099,200.33       

รายไดอ่ื้น  9,582,541.08         38,077,746.21       34,025,015.96       19,626,131.88       
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริการ 23 (33,279,933.67)     (38,205,006.95)     (17,244,191.78)     (19,285,952.35)     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23 (131,149,010.26)   (141,071,085.51)   (116,698,013.64)   (83,841,653.16)     
ตน้ทุนทางการเงิน 23 (70,549,523.57)     (62,995,618.62)     (22,557,349.94)     (23,852,755.30)     
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (244,801,355.14)   (41,643,092.86)     (129,466,017.96)   (16,255,028.60)     
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 24 (35,331,237.28)     (3,550,291.62)       (9,232,138.30)       2,492,026.62         

ขาดทุนส าหรับปี (280,132,592.42)   (45,193,384.48)     (138,698,156.26)   (13,763,001.98)     

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,951,922.66         (1,834,490.10)       653,522.54            88,237.58              

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 24 (590,384.53)           366,898.01            (130,704.51)           (17,647.52)             

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 2,361,538.13         (1,467,592.09)       522,818.03            70,590.06              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (277,771,054.29)   (46,660,976.57)     (138,175,338.23)   (13,692,411.92)     

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 3

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.402)                    (0.065)                    (0.199)                    (0.020)                    

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 696,424,685          696,424,685          696,424,685          696,424,685          

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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   

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

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

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 69,641,165.00      -                        -                                            -                    -                      69,641,165.00        
เงินปันผลจ่าย 19 -                        -                        -                                            -                    (77,380,608.84) (77,380,608.84)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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   
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี -                        -                        -                                            -                    (280,132,592.42) (280,132,592.42)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                                            -                    2,361,538.13      2,361,538.13          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 696,424,685.00    209,553,500.00    39,195,609.23                          31,524,151.37  104,146,122.57  1,080,844,068.17   

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
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ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 626,783,520.00       209,553,500.00    31,524,151.37  244,828,268.52  1,112,689,439.89   

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

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

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 69,641,165.00         - - - 69,641,165.00        

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (77,380,608.84) (77,380,608.84)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 696,424,685.00       209,553,500.00    31,524,151.37  153,755,247.76  1,091,257,584.13   

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี - - - (138,698,156.26) (138,698,156.26)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 522,818.03         522,818.03             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 696,424,685.00       209,553,500.00    31,524,151.37  15,579,909.53    953,082,245.90      

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
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2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (244,801,355.14)      (41,643,092.86)        (129,466,017.96)      (16,255,028.60)        
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

  (ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 288,042,050.94        266,451,237.18        55,890,906.29          73,204,812.75          
หน้ีสงสัยจะสูญ 15,123,869.91          18,575,405.34          14,557,050.57          1,273,272.08            
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 1,041,230.29            1,981,832.79            1,041,230.29            1,981,832.79            
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 24,999,300.00          - 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่และตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 241,549.60               4,414,322.96            47,252.61                 4,414,321.96            
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (895,230.44)             (1,265,875.28)          (184,161.64)             (1,265,875.28)          
กลบัรายการคา่ปรับจากคดีความฟ้องร้อง - (31,850,121.89) - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลคา่ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,195,698.82            282,342.09               1,412,454.82            569,239.77               
ดอกเบ้ียรับ (608,178.99)             (128,524.71)             (15,836,113.49)        (3,651,138.29)          

ดอกเบ้ียจ่าย 70,549,523.57          62,995,618.62          22,557,349.94          23,852,755.30          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 2,240,286.77            2,949,770.71            970,493.65               1,980,716.01            
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 132,129,445.33        282,762,914.95        (24,010,254.92)        86,104,908.49          

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 19,816,433.90          48,746,329.11          (24,782,375.34)        (20,089,069.43)        
สินคา้คงเหลือ (31,088,446.52)        (200,388,963.39)      35,596,174.60          169,422,039.14        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,395,472.80)        3,544,584.46            2,506,227.56            4,413,783.68            
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 411,119.92               93,138.79                 280,766.24               (5,049.75)                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,370,203.59)          (5,102,307.73)          (1,827,155.15)          2,369,149.76            

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 79,140,787.64          36,400,966.24          74,017,404.20          48,908,385.35          
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน - (57,000,000.00) - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,354,240.25            (2,824,185.37) 264,840.79               288,960.00               
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (1,327,121.40)          (482,476.40)             (979,450.16)             (33,807.90)                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (515,412.00)             (712,169.33)             (1,775.00)                  105,229.00               

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 192,155,370.73        105,037,831.33        61,064,402.82          291,484,528.34        

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2559 2558 2559 2558
รับดอกเบ้ีย 623,402.33               126,246.59               7,892,488.08            854,716.39               
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 36,921,524.02          -                            19,734,345.92          -                            
จ่ายภาษีเงินได้ (23,564,144.07)        (32,887,792.04)        (3,053,132.33)          (4,982,609.28)          

   เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 206,136,153.01        72,276,285.88          85,638,104.49          287,356,635.45        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            (182,200,000.00)      (76,900,000.00)        
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,739,706.44)        (85,385,148.20)        (1,464,106.22)          (9,417,511.78)          
เงินรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 1,834,600.18            9,607,476.64            652,347.45               9,607,476.64            
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (28,905,106.26)        (75,777,671.56)        (183,011,758.77)      (76,710,035.14)        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 16,096,038.54          (2,700,160.75)          22,015,809.38          (15,722,191.95)        
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            15,600,000.00          58,350,000.00          
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (36,000,000.00)        (134,000,000.00)      

รับเงินจากเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 197,781,059.08        -                            197,781,059.08        -                            
เงินรับจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน 94,690,000.00          392,452,400.00        -                            -                            
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (363,274,849.15)      (263,707,929.01)      (26,564,161.53)        (46,023,155.70)        
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (57,888,000.00)        (57,888,000.00)        (54,888,000.00)        (54,888,000.00)        
จ่ายดอกเบ้ีย (69,838,621.80)        (63,658,744.38)        (20,980,892.81)        (24,546,429.11)        
จ่ายเงินปันผล (0.22)                         (7,739,379.74)          (0.22)                         (7,739,379.74)          
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (182,434,373.55)      (3,241,813.88)          96,963,813.90          (224,569,156.50)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,203,326.80)          (6,743,199.56)          (409,840.38)             (13,922,556.19)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 10,534,468.67          17,277,668.23          1,183,661.85            15,106,218.04          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 5,331,141.87            10,534,468.67          773,821.47               1,183,661.85            

รายละเอยีดเพิม่เติมที่ไม่เป็นตัวเงนิ  

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า ราคาทุน จ านวนเงิน 311.45 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยท าสัญญาเช่าการเงิน

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

68  
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ  ำกดั (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540 และไดแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัที่ 8 มิถุนำยน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกั
เก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai)” ต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)” 

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

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของ
ประเทศไทย 

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

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท  ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท  ำงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใช้กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำร
ประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดร้ับกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

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

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ลกัษณะธุรกิจ 2559 2558

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

 

รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทักบับริษทัยอ่ยทีเ่ป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำก
บริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวม นบัแต่วนัที่มีกำร
ควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบัตน้ทุน
กำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำร
ท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถ้ือหุ้น 

กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี 

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) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บญัชีและขอ้ผดิพลำด 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือ
ออกจำกงำน 

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 และสินทรัพย์
ท่ีอำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุน เวียนที่ ถือไว้เพ่ื อขำยและกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 11  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12  
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2558) 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

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

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 1   
(ปรับปรุง 2558) 

กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 4   
(ปรับปรุง 2558) 

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 5   
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                        รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

 

 73 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7   
(ปรับปรุง 2558) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั
ท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10        
(ปรับปรุง 2558) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12       
(ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13       
(ปรับปรุง 2558) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 14       
(ปรับปรุง 2558) 

ข้อจ ำกัด สินทรัพย์ต ำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ข้อก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำร
เห ล่ ำ น้ี  ส ำห รับม ำตรฐ ำนก ำรบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15       
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 17       
(ปรับปรุง 2558) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18       
(ปรับปรุง 2558) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 20       
(ปรับปรุง 2558) 

ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมือง
ผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 21 เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพือ่กำรใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและ
ค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่ำงปี 2559 สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีให้ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและ
ขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำก
งำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก ำไรต่อหุน้ 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจ
เกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 
 (ปรับปรุง 2559) 

กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
(ปรับปรุง 2559) 

ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10        
(ปรับปรุง 2559) 

งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 11  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 
(ปรับปรุง 2559) 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได ้- กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือผูถ้ือหุ้น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2559) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 1  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบรูณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 4  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 5  
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 10  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12  
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13  
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ ำและปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  ส ำหรับ
มำตรฐ ำนก ำรบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  19 (ป รับป รุ ง  2559) เร่ื อ ง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
แนวปฏิบตัทิำงกำรบัญชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 17 
(ปรับปรุง 2559) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 
(ปรับปรุง 2559) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่เร่ิมใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อื่น ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่น ๆ เกณฑใ์นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่งรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ที่ขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญั
ในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือหรือ
มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

รำยไดค่้ำเช่ำ 

รำยไดค่้ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
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เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ้ื่น 

รำยไดอ้ื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตำม
สัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีทีมี่รำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกู้ยมืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อม
ใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ส่วน
ตน้ทุนกำรกู้ยมือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดที่เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มื
นั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพที่เป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนักงำนและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน โดย
กำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดร้ับจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ี
เกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใช้
อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมต้น กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนกังำนจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยงุำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้กำร
จ่ำยจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจ  ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนกังำนหรือกลุ่มของพนกังำนก่อน
วนัเกษียณตำมปกติ 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีจะไดร้ับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็น
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัที่วดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรม
นั้นใหม้ำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มบริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ให้
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดร้ับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำร
ในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ  ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนและอำจเก่ียวข้องกับกำร
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 
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ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะหอ์ำยลูุกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ดงันั้น 
กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

สินคำ้คงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ส่วนสินคำ้คงเหลืออ่ืนแสดงในรำคำทุน
ตำมวิธีรำคำเจำะจง 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอำคำรที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร แสดงในรำคำทุน หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของอำคำร 30 ปี 
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ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกำร
ปรับปรุงนั้นจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกวำ่รอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท์ี่ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชนท่ี์เหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพย ์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 ส่วนปรับปรุงที่ดินบำงส่วน และ
งำนระหว่ำงก่อสร้ำงและสินทรัพยร์ะหว่ำงทำง 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จระหว่ำงปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ี
ส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมำเกินกว่ำรอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ได้มำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดร้ับกบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เช่ำและขำย ดงันั้น หำกยงัไม่มีกำรขำยจะน ำสินทรัพยอ์อกไปให้บริกำรโดย
บนัทึกไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชี “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร” จนกระทัง่เม่ือมีกำรขำยจะหยดุคิดค่ำ
เส่ือมรำคำและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (รำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม) ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 
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สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบี้ยคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำสินทรัพย์
ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ แลว้แต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกว่ำ 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินเม่ือครบก ำหนดตำมมูลค่ำหรือ
อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำวจะบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดร้ับกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดร้ับคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ำ
มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยห์มำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดร้ับในอนำคต
จะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปร
ไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ์ื่น ใหพ้จิำรณำ
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือม
รำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

  



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                        รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

 

 84 
 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็น
นยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึง
ภำษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลย
พินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของข้อพิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำประมำณกำรหน้ีสินที่บนัทึกไวเ้พียงพอกับควำมเสียหำยท่ีอำจ
เกิดข้ึน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสญัญำ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 
ค ำนวณโดยปรับสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอตัรำตำมสัญญำเป็นรำคำ
ตลำดของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจำ้หน้ีอ่ืนจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงที่
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส ำหรับปีส่วนของผูถื้อหุน้
สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัระหว่ำงปี 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ขำดทนุส ำหรับปี (บำท)               (45,193,384.48)               (13,763,001.98)

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม                    626,783,520                    626,783,520

ออกหุน้ปันผล                      69,641,165                      69,641,165

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

ขำดทนุต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                             (0.065)                             (0.020)
 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรทีเ่ก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุน้และ/หรือ
มีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติ
ธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

รำยกำรบญัชีและรำยกำรค้ำท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     28,196,009.36    21,782,753.39    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     3,018,193.61      937,731.50         
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,748,400.00      4,748,400.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     12,387,049.00    3,150,000.00      
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     2,112,922.99      933,086.48         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     494,868.02         644,816.22         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     -                     15,775.65           

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2559 2558 2559 2558
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     17,070,260.19    421,286,043.07  
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     12,523,399.61    2,588,065.04      
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      4,200,000.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     14,724,000.00    18,005,000.00    
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,379,641.66      1,412,456.52      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     48,800.00           84,387.25           

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     62,220.00           -                     
รำยไดอ่ื้น -                     -                     600,000.00         600,000.00         
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     -                     680,000.00         
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     -                     30,000.00           
ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     640,825.36         643,891.09         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     141,367,985.23  69,074,238.51    

รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,020,000.00      4,200,000.00      

ซ้ือสินคำ้ -                     -                     15,216,000.00    30,800,000.00    

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     962,740.67         1,540,506.45      

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     1,688.05            53,046.87           

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     367,142.41         332,937.51         

ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     475,071.90         1,259,000.93      

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,335,953.04      2,696,261.08      185,318.25         601,677.52         

รำยไดอ่ื้น 590.70               45,789.45           -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 599,800.00         4,650,442.58      -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2559 2558 2559 2558

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 678,309.00         585,027.41         401,349.00         151,650.00         

รำยไดอ่ื้น 84,648.06           139,676.20         -                     -                     

ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     1,770.00            -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     431,766.00         -                     372,300.00         

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ ำกดั

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 55,110.00           2,817,075.00      43,110.00           2,817,075.00      

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

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (ผู้ถือหุ้น)

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

ค่ำเช่ำท่ีดิน 195,000.00         -                     -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,571,738.44    46,677,737.25    45,335,960.87    46,368,369.44    

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,023,379.68      130,462.62         2,023,379.68      130,462.62         

รวม 47,595,118.12    46,808,199.87    47,359,340.55    46,498,832.06    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชนท่ี์จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัดว้ย 

กลุ่มบริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 จ  ำนวนเงิน 2.65 ลำ้นบำท และ 2.30 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่มีสำระส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     1,537,010.69      592,020.54         

เงินมดัจ ำรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     9,340,245.54      2,326,386.94      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     203,471.75         198,760.93         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     65,058.24           153,171.25         

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                     -                     -                     16,000.00           

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 8) -                     -                     274,992,130.00   299,991,430.00   

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

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

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                       -                       49,073,745.99      52,427,732.16      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                       -                       90,022,269.27      82,993,672.18      

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

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                       -                       44,821,131.17      11,905,568.02      

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 853,823.59           252,554.00           11,128.00             227,054.00           

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั 221,201.10           268,862.16           221,201.10           84,112.70             

บริษทั เดอะฟำร์มวลัเล่ย ์จ  ำกดั 19,730.80             -                       19,730.80             -                       

รวม 1,094,755.49        521,416.16           184,219,206.33    147,859,539.06    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     550,354.63         695,270.94         

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     3,858,510.45      4,845,481.92      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     -                     32,100.00           

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     486,436.96         222,839.64         

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 116,346.00         104,105.00         12,000.00           -                     

รวม 116,346.00         104,105.00         4,907,302.04      5,795,692.50      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 41,900,000.00      28,400,000.00      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 239,200,000.00    70,500,000.00      
รวม 281,100,000.00    98,900,000.00      

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (12,412,878.03)     -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 268,687,121.97    98,900,000.00      

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั และบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั โดยออกตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุ
ไม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) 
และไม่มีหลกัประกนั  

กำรเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ยอดยกมำ -                       -                       98,900,000.00      22,000,000.00      

เพ่ิมข้ึน -                       23,000,000.00      205,200,000.00    108,900,000.00    

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

ยอดคงเหลือ -                       -                       281,100,000.00    98,900,000.00      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดยกมำ -                                  

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 12,412,878.03                

ยอดคงเหลือ 12,412,878.03                
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 47,000,000.00     46,400,000.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 15,000,000.00     36,000,000.00     

รวม 62,000,000.00     82,400,000.00     

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ  ำกดั โดยกำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งิน
อำยไุม่เกิน 1 ปี อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

กำรเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558

ยอดยกมำ 82,400,000.00      158,050,000.00    

เพ่ิมข้ึน 15,600,000.00      58,350,000.00      

ลดลง (36,000,000.00)     (134,000,000.00)   

ยอดคงเหลือ 62,000,000.00      82,400,000.00      

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัย่อย จ  ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 
11 และ 15) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 968.98 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 16) 

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

บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัไดค้ ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 113.18 ลำ้นบำท 
(ดูหมำยเหตุ 16) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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
ค่ำเช่ำท่ีดิน รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เงินสด 227,418.28          212,500.00          54,457.53            51,976.50            

เงินฝำกธนำคำร 5,103,723.59       10,321,968.67     719,363.94          1,131,685.35       

รวม 5,331,141.87       10,534,468.67     773,821.47          1,183,661.85       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ลูกหน้ีกำรคำ้ 139,600,954.52   159,544,083.06   206,977,784.44   182,480,809.35   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (57,666,666.25)    (44,031,049.23)    (3,295,975.18)      (1,396,319.94)      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 81,934,288.27     115,513,033.83   203,681,809.26   181,084,489.41   

ลูกหน้ีอ่ืน

     รำยไดค้ำ้งรับ 19,777,379.10     20,913,085.91     10,877,256.22     2,933,630.81       

     เงินทดรองจ่ำย 616,545.03          878,114.30          66,880.00            55,313.10            

     อ่ืน ๆ 1,230,719.86       943,619.91          496,967.89          399,824.84          

รวม 21,624,643.99     22,734,820.12     11,441,104.11     3,388,768.75       

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,142,031.18)      (900,333.22)         (453,027.00)         (385,200.00)         

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 20,482,612.81     21,834,486.90     10,988,077.11     3,003,568.75       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 102,416,901.08   137,347,520.73   214,669,886.37   184,088,058.16   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 40,779,456.01     38,426,325.60     2,029,228.24       1,300,840.20       

เกินก ำหนดช ำระ
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 37,420,586.24     62,392,595.91     15,339,601.40     17,592,359.30     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 7,008,347.29       13,095,758.53     1,739,657.50       7,169,058.00       

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 12,424,393.58     14,095,988.15     799,984.37          3,879,298.85       

มำกกว่ำ 12 เดือน 40,873,415.91     31,011,998.71     2,850,106.60       4,679,713.94       
รวม 138,506,199.03   159,022,666.90   22,758,578.11     34,621,270.29     

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 442,829.25          130,353.10          15,193,697.12     3,656,464.22       

เกินก ำหนดช ำระ

นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 265,315.38          391,063.06          35,978,811.30     22,137,206.98     

มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 386,610.86          -                      8,250,028.57       12,535,708.79     

มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      20,437,580.91     42,866,389.75     

มำกกว่ำ 12 เดือน -                      -                      104,359,088.43   66,663,769.32     
รวม 1,094,755.49       521,416.16          184,219,206.33   147,859,539.06   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

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

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 15,123,869.91      18,575,405.34      2,144,172.54        1,273,272.08        

หัก ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ (1,246,554.93)      (894,632.25)         (176,690.30)         (626,672.25)         

ยอดคงเหลือ 58,808,697.43      44,931,382.45      3,749,002.18        1,781,519.94        

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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7. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รถเครน 123,412,124.01    168,526,261.28    124,600,125.61    169,714,262.88    

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

รถขดุ/รถตกั 49,776,456.45      44,200,255.81      49,776,456.45      44,200,255.81      

อะไหล่และอุปกรณ์ 17,340,037.30      16,904,064.65      17,441,607.30      17,005,634.65      

งำนระหว่ำงท ำ 10,859,471.04      17,418,551.29      10,859,471.04      14,300,214.48      

รวม 222,467,970.07    268,129,014.30    223,757,541.67    266,300,249.09    

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (4,834,063.08)       (3,792,832.79)       (4,834,063.08)       (3,792,832.79)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 217,633,906.99    264,336,181.51    218,923,478.59    262,507,416.30    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2559 2558

ยอดยกมำ 3,792,832.79            1,811,000.00            
บวก ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,041,230.29            1,981,832.79            
ยอดคงเหลือ 4,834,063.08            3,792,832.79            

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 100         100         25,000,000.00    25,000,000.00    24,999,300.00    24,999,300.00    (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  -                    -                  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    -                    -                  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    -                    -                  99,993,000.00    99,993,000.00    
รวม 299,991,430.00  299,991,430.00  (24,999,300.00)  -                  274,992,130.00  299,991,430.00  

รำคำทนุทนุช ำระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ (%) ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ สุทธิ

บำท

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 มีมติให้ปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยจ ำแนกตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และมีมติใหพ้ิจำรณำควบรวมกิจกำรระหวำ่ง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

บำท

ยอดยกมำ -                                   

บวก ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 24,999,300.00                  

ยอดคงเหลือ 24,999,300.00                  
 

บริษทัไดพ้ิจำรณำบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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9. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่ำ อำคำรพำณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่ำ

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                              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               -                              

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                              -                              -                              -                              

โอนเขำ้ - ท่ีดิน

(ดูหมำยเหตุ 10) 46,106,677.63             -                              46,106,677.63             46,106,677.63             

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 46,106,677.63             3,563,066.00               49,669,743.63             46,106,677.63             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                              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               -                              

ค่ำเส่ือมรำคำ -                              24,163.20                    24,163.20                    -                              

จ ำหน่ำย / โอนออก -                              -                              -                              -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                              1,826,622.78               1,826,622.78               -                              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 46,106,677.63             1,736,443.22               47,843,120.85             46,106,677.63             

งบกำรเงินรวม

บำท
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2559 2558

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 0.02                               0.02                          

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจน 
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุ 11) 

บริษทัไดว้ำ่จำ้ง บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระให้ท ำกำรประเมินรำคำท่ีดินเปล่ำ ซ่ึงมี
รำคำประเมิน รวมจ ำนวนเงิน 65.51 บำท โดยรำคำประเมินไดพ้ิจำรณำจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ตำมรำยงำนกำรประเมิน
รำคำทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 28 - 29 ธนัวำคม 2559 

ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินรำคำท่ีดินและอำคำรพำณิชย ์ซ่ึงมีรำคำประเมิน จ ำนวนเงิน 3.88 ลำ้นบำท โดยรำคำประเมินได้
พิจำรณำจำกรำคำประกำศขำยของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเฉล่ีย  

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท)

สญัญำใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บคุลลภำยนอก 1 ปี 0.01                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559
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10. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

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

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 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       
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                            -                            -                            9,518,567.33             1,535,745.54             5,848,236.57             485,613,356.23          9,470,049.00             511,985,954.67          
โอน / ปรับปรุง -                            3,008,959.89             -                            -                            -                            -                            15,379,769.60           (18,388,729.49)          -                            
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (46,106,677.63)          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (46,106,677.63)          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (123,932.19)               (80,191.87)                 (4,199,645.45)            (87,795,380.59)          (18,000.00)                 (92,217,150.10)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 197,259,523.04          50,576,719.93           153,695,144.85          49,706,906.04           33,877,641.33           55,437,278.41           3,520,000,364.51       68,408,029.26           4,128,961,607.37       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                            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       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            7,446,192.05             5,991,580.55             5,162,634.68             2,529,305.71             6,399,473.16             260,488,701.59          -                            288,017,887.74          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (97,533.21)                 (28,133.52)                 (3,338,733.04)            (49,251,137.41)          -                            (52,715,537.18)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                            34,330,066.02           78,333,535.74           28,473,647.91           28,263,207.13           29,051,504.20           1,521,257,255.32       -                            1,719,709,216.32       

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

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                            -                            -                            -                            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             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 197,259,523.04          16,246,653.91           75,361,609.11           21,233,258.13           4,990,761.67             26,385,774.21           1,992,995,212.07       68,408,029.26           2,402,880,821.40       

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

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 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      
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                         -                         -                         488,853.14             410,441.49             -                         15,269,313.31         -                         16,168,607.94          
โอน / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 9) (46,106,677.63)       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (46,106,677.63)         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         (21,401.87)              (2,169,711.13)         (21,042,980.79)       -                         (23,234,093.79)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 175,774,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         5,573,103.48          13,934,627.09         24,324,868.06         697,912,944.46       59,264,036.01         1,094,145,237.42      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                         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        
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          4,634,877.16          248,906.72             1,060,002.94          3,899,903.43          41,598,518.84         -                         55,890,906.29          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         (8,141.61)                (1,714,785.58)         (12,720,200.30)       -                         (14,443,127.49)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                         25,742,937.47         32,239,317.68         4,593,624.09          11,236,521.65         11,991,907.52         373,144,491.74       -                         458,948,800.15        

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

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -                         -                         -                         -                         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          
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 175,774,314.25       2,846,095.74          56,532,993.18         979,479.39             2,074,432.91          12,332,960.54         323,548,556.20       59,264,036.01         633,352,868.22       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

 

 

 

 



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                        รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

 

 103 
 

2559 2558 2559 2558

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 267.26        247.75        43.27         62.24         

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 20.76         18.68         12.62         10.96         
รวม 288.02        266.43        55.89         73.20         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำคำทนุก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 751.58        575.42        157.54        75.71         

กำรโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้คงเหลือดว้ย

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขำยแลว้เม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 38.99         130.61        8.32           99.79         

กำรโอนสินคำ้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 104.66        -             15.27         -             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 17)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 1,315.52     1,259.34     7.36           92.09         

   - ยำนพำหนะ 24.91         24.06         12.33         14.63         
รวม 1,340.43     1,283.40     19.69         106.72        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ลำ้นบำท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ตลอดจน
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำย
เหตุ 11 และ 15) 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดแ้ลกเปล่ียนท่ีดินกบับริษทัอ่ืน มูลค่ำตำมบัญชี 23.40 ลำ้นบำท และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มูลค่ำตำมบญัชี จ ำนวนเงิน 7.80 ลำ้นบำท และจ ำหน่ำยท่ีดินดงักล่ำวใหก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรำคำ 9.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 4) 
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อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ ลำ้นบำท

สญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.10              

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั 1 ปี 0.02              

   บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั บริษทั 1 ปี 0.05              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

 

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2558 2558

เงินเบิกเกินบญัชี 34,050,125.73         16,654,872.78         24,093,162.91         778,139.12              

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

ทรัสตรี์ซีท 2,440,716.80           3,801,134.41           2,440,716.80           3,801,134.41           

รวม 81,490,842.53         65,456,007.19         71,533,879.71         49,579,273.53         

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2559 2558 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนำคำร ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45.00                 45.00                 MLR

ธนำคำร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               250.00               MLR

ธนำคำร ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 170.52               170.52               

บริษทัย่อย

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

วงเงิน (ลำ้นบำท)

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี บริษทัได้ค  ้ ำประกันสินเช่ือ
ของบริษทัย่อย (ดูหมำยเหตุ 4, 9 และ 10) 
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12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 171,972,724.24   80,041,664.48     145,844,343.80   69,078,524.37     

เจำ้หน้ีอ่ืน

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 25,181,523.99     12,387,558.96     6,686,671.97      6,679,576.58      

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 25,190,950.92     35,323,904.20     494,285.00         2,928,848.00      

อ่ืน ๆ 2,732,845.45      6,442,518.97      555,096.11         632,404.82         

รวม 53,105,320.36     54,153,982.13     7,736,053.08      10,240,829.40     

รวมทั้งหมด 225,078,044.60   134,195,646.61   153,580,396.88   79,319,353.77     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

13. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 15 57,888,000.00    57,888,000.00    54,888,000.00    54,888,000.00    

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 16 324,552,914.19  297,983,390.04  6,990,722.56      21,537,374.11    

รวม 382,440,914.19  355,871,390.04  61,878,722.56    76,425,374.11    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ย 

บำท

งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินตน้ 200,000,000.00                      

หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (524,255.27)

สุทธิ 199,475,744.73                      
 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 

บำท

งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดยกมำ -                                          

เพ่ิมข้ึน 200,000,000.00                      

ลดลง -                                          

ยอดคงเหลือ 200,000,000.00                      
 

ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัไดกู้ย้มืระยะสั้นโดยกำรออกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบบั ๆ ละ 100 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ อำย ุ3 เดือน ให้กบั
บริษทัหลกัทรัพย ์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี ก ำหนดช ำระคร้ังหลงัสุดในวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 และวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 (ดู
หมำยเหตุ 30) 

15. เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 164,686,000.00    222,574,000.00    159,936,000.00    214,824,000.00    

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 106,798,000.00    164,686,000.00    105,048,000.00    159,936,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

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

เพ่ิมข้ึน -                      -                      -                      -                      

ลดลง (57,888,000.00)    (57,888,000.00)    (54,888,000.00)    (54,888,000.00)    

ยอดคงเหลือ 164,686,000.00    222,574,000.00    159,936,000.00    214,824,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

โดยมีรำยละเอียแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

อำ้งอิง

วงเงิน เจำ้หน้ี 2559 2558 2559 2558 ระยะเวลำ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระหน้ี

บริษทั

1 ธนำคำร 30.00      30.00      15.28      19.12      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลำ้นบำท

2 ธนำคำร 7.00        7.00        3.08         4.08        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

3 ธนำคำร 250.00    250.00    141.58    191.62   ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลำ้นบำท

159.94    214.82   

บริษทัย่อย

4 ธนำคำร 15.00      15.00      4.75         7.75        ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลำ้นบำท

4.75         7.75        

164.69    222.57   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิง
ปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทั
ยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4 และ 10) 
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16. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

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

สญัญำเช่ำกำรเงิน

1 312,250,315.78  35,197,206.09    347,447,521.87     4,024,565.99       216,002.63          4,240,568.62       286,446,853.62  36,517,425.86    322,964,279.48      16,005,010.58    641,705.19          16,646,715.77    

2 - 5 628,339,262.04  36,991,547.86    665,330,809.90     2,513,373.31       68,810.64            2,582,183.95       566,643,026.78  37,759,225.20    604,402,251.98      5,571,006.27       210,010.97          5,781,017.24       

940,589,577.82  72,188,753.95    1,012,778,331.77  6,537,939.30       284,813.27          6,822,752.57       853,089,880.40  74,276,651.06    927,366,531.46      21,576,016.85    851,716.16          22,427,733.01    

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 12,302,598.41    1,789,586.71       14,092,185.12       2,966,156.57       241,656.55          3,207,813.12       11,536,536.42    2,161,541.70       13,698,078.12        5,532,363.53       883,262.59          6,415,626.12       

2 - 5 35,804,450.28    2,389,453.50       38,193,903.78       1,828,313.90       42,910.31            1,871,224.21       37,493,858.25    3,062,308.29       40,556,166.54        9,588,940.92       569,133.62          10,158,074.54    

48,107,048.69    4,179,040.21       52,286,088.90       4,794,470.47       284,566.86          5,079,037.33       49,030,394.67    5,223,849.99       54,254,244.66        15,121,304.45    1,452,396.21       16,573,700.66    

รวม

1 324,552,914.19  36,986,792.80    361,539,706.99     6,990,722.56       457,659.18          7,448,381.74       297,983,390.04  38,678,967.56    336,662,357.60      21,537,374.11    1,524,967.78       23,062,341.89    

2 - 5 664,143,712.32  39,381,001.36    703,524,713.68     4,341,687.21       111,720.95          4,453,408.16       604,136,885.03  40,821,533.49    644,958,418.52      15,159,947.19    779,144.59          15,939,091.78    

988,696,626.51  76,367,794.16    1,065,064,420.67  11,332,409.77    569,380.13          11,901,789.90    902,120,275.07  79,500,501.05    981,620,776.12      36,697,321.30    2,304,112.37       39,001,433.67    

2558

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และยำนพำหนะ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ๆ ละ 
32.14 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีจ ำนวนเงิน 324.55 
ลำ้นบำท (ปี 2558: 297.98 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 6.99 ลำ้นบำท (ปี 2558: 21.54 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บริษทัไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยบำงส่วน นอกจำกน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทับำงส่วน (ดูหมำยเหตุ 4) 

17. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 27,471,274.43     36,100,659.34     3,566,679.02       10,403,973.75     

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (116,131,443.65)  (88,839,206.75)    (40,135,000.99)    (37,609,452.91)    

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (88,660,169.22)    (52,738,547.41)    (36,568,321.97)    (27,205,479.16)    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

1 มกรำคม 2558 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558 ก ำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,292,557.05             3,472,425.05             -                            8,764,982.10             2,717,326.58             -                            11,482,308.68           

สินคำ้คงเหลือ 362,200.00                -                            -                            362,200.00                -                            -                            362,200.00                

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 638,820.09                (24,946.86)                 -                            613,873.23                (24,946.86)                 -                            588,926.37                

ประมำณกำรหน้ีสิน 8,972,772.59             (5,254,382.77)            366,898.01                4,085,287.83             182,633.06                (590,384.53)               3,677,536.36             

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี -                            22,274,316.18           -                            22,274,316.18           (10,914,013.16)          -                            11,360,303.02           

รวม 15,266,349.73           20,467,411.60           366,898.01                36,100,659.34           (8,039,000.38)            (590,384.53)               27,471,274.43           

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (70,960,251.05)          (17,878,955.70)          -                            (88,839,206.75)          (27,292,236.90)          -                            (116,131,443.65)        

งบกำรเงินรวม

บำท
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1 มกรำคม 2558 กำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2558 กำไร(ขำดทนุ) ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 761,692.65                67,571.34                  - 829,263.99 263,187.10                - 1,092,451.09 

สินคำ้คงเหลือ 362,200.00                - - 362,200.00 - - 362,200.00 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 318,820.09                (24,946.86)                 - 293,873.23 (24,946.86)                 - 268,926.37 

ประมำณกำรหน้ีสิน 1,603,863.26             389,381.63                (17,647.52)                 1,975,597.37 (1,791.30)                  (130,704.51)               1,843,101.56 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี - 6,943,039.16 - 6,943,039.16 (6,943,039.16)            - - 

รวม 3,046,576.00             7,375,045.27             (17,647.52)                 10,403,973.75           (6,706,590.22)            (130,704.51)               3,566,679.02             

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (32,726,434.26)          (4,883,018.65)            - (37,609,452.91) (2,525,548.08)            - (40,135,000.99) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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18. ผลประโยชน์ของพนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 20,426,439.10    16,124,654.69    9,877,986.84      8,019,316.31      

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ :

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 1,798,063.06      2,580,516.94      773,863.20         1,804,854.07      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 442,223.71         369,253.77         196,630.45         175,861.94         

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

ผล(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (2,951,922.66)    1,834,490.10      (653,522.54)       (88,237.58)         

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในปีปัจจุบนั (1,327,121.40)    (482,476.40)       (979,450.16)       (33,807.90)         

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 18,387,681.81    20,426,439.10    9,215,507.79      9,877,986.84      

งบกำรเงินรวม

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำนท่ี
เกษียณอำยแุละท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย 300 วนั หรือ 
10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

อตัรำคิดลด 3.03 - 3.25 3.00 - 3.27 3.16 3.08

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 5 5 5 5

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ร้อยละ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
สะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำรจำก
ตำรำงมรณะปี 2551 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,705,871.22)       2,020,275.68        (2,011,726.47)       2,377,369.00        

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,960,036.47        (1,691,430.05)       2,303,211.79        (1,991,961.38)       

บำท

งบกำรเงินรวม

2559 2558

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (671,674.88)          784,885.91           (744,004.71)          856,784.92           

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 760,657.77           (665,318.01)          828,887.90           (735,474.07)          

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559 2558

 

19. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษใหล้ดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,783,520 บำท โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียน
ท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 899 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

เพิม่ทุน 

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

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2558และ
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2558 ตำมล ำดบั 
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จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 69.64 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดอีกใน
อตัรำหุน้ละ 0.01234568 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 7.74 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 77.38 ลำ้นบำท 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรจ่ำยหุน้ปันผลดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 
2558 

20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญตัิกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีท่ีลำออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2559 กลุ่มบริษทัไดจ้่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.22 ลำ้นบำท (ปี 2558: 2.34 ลำ้นบำท) ในงบ
กำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.19 ลำ้นบำท (ปี 2558: 1.16 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

21. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
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23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

ซ้ือสินคำ้ 274,734,263.16  506,032,826.68  274,734,263.16  506,032,826.68  

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 32,668,950.11    22,675,074.70    35,089,374.09    22,706,804.43    

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 166,743,101.89  173,438,344.59  78,162,061.38    78,555,589.82    

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 45,112,469.04    46,957,346.73    17,501,332.11    4,037,492.21      

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอ่ืน 10,130,310.89    9,388,786.38      3,142,389.27      2,335,951.46      

ค่ำเบ้ียประกนัภยั 9,338,702.30      9,084,634.13      1,071,412.45      1,685,460.30      

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 39,104,572.68    22,257,825.31    4,046,288.94      2,448,224.33      

ค่ำเส่ือมรำคำ 288,042,050.94  266,451,237.18  55,890,906.29    73,204,812.75    

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 8,444,951.56      9,030,100.44      6,868,299.73      8,087,928.79      

ค่ำธรรมเนียม 6,196,254.73      7,775,582.46      3,276,714.59      4,603,893.11      

หน้ีสงสยัจะสูญ 15,123,869.91    18,575,405.34    14,557,050.57    1,273,272.08      

ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,041,230.29      1,981,832.79      1,041,230.29      1,981,832.79      

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     -                     24,999,300.00    -                     

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำย 241,549.60         4,414,322.96      47,252.61           4,414,321.96      

ดอกเบ้ียจ่ำย 70,549,523.57    62,995,618.62    22,557,349.94    23,852,755.30    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

0 

24. ภำษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ค  ำนวณข้ึนในอตัรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวนเงินประมำณ 502.68 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 
และจ ำนวนเงินประมำณ 133.99 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2564 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับขำดทุนทำงภำษี จ ำนวนเงินประมำณ 445.88 ลำ้นบำท ในงบ
กำรเงินรวม และจ ำนวนเงินประมำณ 133.99 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกลุ่ม
บริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้
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กำรลดภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำรัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 
ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ  20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

พระรำชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบบัท่ี 42) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มีนำคม 2559 เป็นตน้ไป ใหล้ด
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2559 เป็นตน้ไป 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั -                     (6,138,747.52)    -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (35,331,237.28)   2,588,455.90      (9,232,138.30)    2,492,026.62      

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ (35,331,237.28)   (3,550,291.62)    (9,232,138.30)    2,492,026.62      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

 

ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

บำท

2559 2558 2559 2558

ประมำณกำรหน้ีสิน (590,384.53) 366,898.01         (130,704.51) (17,647.52)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (244,801,355.14) (41,643,092.86)

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 48,960,271.03 20 8,328,618.57 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (10,496,679.36) (4,980,349.39)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 26,258,004.26 22,270,004.20 

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 7,355,612.74 (6,149,261.46)

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั (72,077,208.67) (25,607,759.44)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั - -     15 (6,138,747.52)

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (35,331,237.28) 2,588,455.90 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 14 (35,331,237.28) 9 (3,550,291.62)

2559 2558

งบกำรเงินรวม

 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ขำดทนุก่อนภำษีเงินได้ (129,466,017.96) (16,255,028.60)

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 25,893,203.59 20 3,251,005.72 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (6,559,845.69) (745,751.60)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 477,312.57 4,437,785.04 

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี (19,810,670.47) (6,943,039.16)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (9,232,138.30) 2,492,026.62 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 7 (9,232,138.30) 15 2,492,026.62 

2559 2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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25. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตกั และรถขนส่ง ดงันั้น 
กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

2559 2558 2559 2558

รำยไดจ้ำกกำรขำย 219,590,004.69      349,259,525.18      352,850,708.94      788,426,968.62      

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 430,754,720.98      514,824,024.74      77,167,375.32        94,582,566.03        

รวม 650,344,725.67      864,083,549.92      430,018,084.26      883,009,534.65      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท

 
26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

26.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

26.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 2.10 ลำ้นบำท และค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 0.05 ลำ้นบำท 

26.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้ำง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.10 ลำ้นบำท 

26.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำนและค่ำบริกำรอ่ืนจ ำนวนเงิน 3.60 ลำ้นบำท 

26.1.4 สญัญำซ้ืออุปกรณ์จ ำนวน 0.15 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

26.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 

26.3 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ยและกำรค ้ำประกนัวงเงินกำรให้
ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 4) 

  



                  
บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                        รำยงำนประจ ำปี 2559 

 

 

 

 

 119 
 

บริษัทย่อย 

26.4 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

26.4.1 สัญญำเช่ำที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทั อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.17 ลำ้นบำท และบริษทัอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 
0.14 ลำ้นบำท 

26.4.2 สญัญำวำ่จำ้งกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูลกบับริษทั อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.95 ลำ้นบำท 

26.4.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.49 ลำ้นบำท 

26.4.4 สญัญำซ้ืออุปกรณ์จ ำนวนเงิน 0.02 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และ 0.01 ลำ้นปอนด ์

26.5 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 2.88 ลำ้นบำท 

26.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั ถูกเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน 
13.60 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 29) 

27. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

27.1 กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของตลำดและ
ก่อให้เกิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำ
จำกสดัส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สำมญั 

27.2 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบติัทำงบญัชีกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
รวมถึงกำรวดัมูลค่ำกำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

27.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและจำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่
ปฏิบติัตำมสญัญำบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวดงัต่อไปน้ี 

27.3.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทักลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกธนำคำรซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตำมอตัรำตลำดโดยกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้  
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27.3.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558

สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) 25.57            2.97              2.97              2.97              

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 3.27              1.60              3.25              1.60              

ยโูร 0.09              0.25              0.06              -                

ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ 0.01              -                -                -                

ริงกิตมำเลเซีย 0.10              -                0.10              -                

ลำ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

 

27.3.3 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือ
ท่ีระมดัระวงัและกำรก ำหนดวธีิกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ควำมเสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

27.4 มูลค่ำยุตธิรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะ
สั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีกำรใหสิ้นเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและ
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัรำในตลำด จึงท ำให้รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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28. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        69.39                     -                        69.39                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินรวม

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ -                        65.51                     -                        65.51                     

ลำ้นบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ในระหวำ่งปี ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

29. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัทย่อย 

ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) ได้รับหนังสือจำกเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกให้ช ำระค่ำเช่ำท่ีดิน 
จ ำนวนเงิน 13.60 ล้ำนบำท รวมทั้ งขอบอกเลิกสัญญำเช่ำ บริษัทย่อยได้ยื่นค ำร้องปฏิเสธว่ำไม่ได้เป็นคู่สัญญำตำมท่ีกล่ำวอ้ำง 
เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยท ำสัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินดงักล่ำว 
และไดบ้นัทึกภำระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 11.87 ลำ้นบำท ไวใ้นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัยอ่ยเกิด
ควำมเสียหำยข้ึนมำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อควำมเสียหำยดงักล่ำว กรรมกำรบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจ ำนวน 
ปัจจุบนันอกจำกหนงัสือฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บกำรติดต่อจำกเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยอี์ก 
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของเคร่ืองจกัรให้เช่ำท่ีไดม้ำจำกประเทศ
จีน (รถเครนและรถโฟลคลิฟท)์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรใชง้ำนในปัจจุบนั โดยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั
และบริษทัยอ่ยในระหวำ่งเดือนธนัวำคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2560 บริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินให้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท ระยะเวลำ 1 ปี อำ้งอิง
อตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้รำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลำ (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มีหลกัประกนั 

เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 และวนัท่ี 26 มกรำคม 2560 บริษทัไดอ้อกตัว๋แลกเงิน 2 ฉบบั ๆ ละ 100 ลำ้นบำท ก ำหนดระยะเวลำ 6 
เดือน ใหก้บับริษทัหลกัทรัพย ์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี เพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (ดูหมำยเหตุ 14) 

31. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2560 






