
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)
กำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561
วันพฤหัสบดทีี ่26 เมษำยน พ.ศ. 2561

เวลำ 14:30 น.
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แผนที่ทางหนีไฟ



หลกัการออกเสียงและนับคะแนน

1.  หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง
2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจ านวนหุ้นที่รับมอบ

ฉันทะมา
3.  ในการลงคะแนนแต่ละวาระน้ัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนใน

แต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดงันี้
3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็นอย่างอ่ืน

ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 
และไม่มีความจ าเป็นต้องย่ืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บ
รวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น คัดค้านหรืองดออกเสียง ขอ ให้ท าเคร่ืองหมายในบัตร  
ลงคะแนน พร้อมระบุจ านวนหุ้นท่ีตนถือรวมกับจ านวนหุ้นท่ีตนได้รับมอบฉันทะ 
และส่งบัตรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมคะแนน 

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กบัผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
3



วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560

วาระที ่2 พจิารณารับทราบการแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และ
รับรองรายงานประจ าปี

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 2560

วาระการประชุม
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2561

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระการประชุม (ต่อ)
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คณะกรรมการบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน)

1. ผศ.ดร.พบูิลย์ ลมิประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ

2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอสิระ

4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมการอสิระ

5. นายทัฬห์ สิริโภคี กรรมการอสิระ

6. นายช านาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ   

7. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการอสิระ

8. น.ส.อญัญ์ชิสา แพรรังสี กรรมการ 

9. น.ส.จันทร์จริา แพรรังสี กรรมการ 

10. น.ส.วนิดา ดาราฉาย กรรมการ  / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี                   
2560 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ :  พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้บันทึกรายงานการ
ประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุม
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และ
รับรองรายงานประจ าปี

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
แถลงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  โดยรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมคร้ังนีแ้ล้ว ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2

วาระการประชุม
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ผลการด าเนินงาน ปี 2560 เปรียบเทยีบกบั ปี 2559
จ านวน (ล้านบาท)
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900

1,200

รายได้รวม ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น ก าไรสุทธิ

650.3 669.8

-19.4 -280.1

1,157.4

927.0

230.4

30.4

2559 2560
507.0 / 78.0%

100%

100%

103%

-3% -43%

80%

20%

9

3%

310.6 / 110.9%



รายได้จากการขาย ปี 2560 เปรียบเทียบ ปี 2559
จ านวน (ล้านบาท)

0

100

200

300

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

219.6

174.6

45.0

269.5

212.0

57.5

2559 2560

49.9 / 22.7%

12.5 / 27.8%
100%

100%

80%

20%

79%

21%
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รายได้จากการขาย (New) ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559
จ านวน (ล้านบาท)

0
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100

150

200

250

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

148.6
133.7

14.9

214.0
191.7

22.3

2559 256065.4 /44.1%

7.4 / 49.7%

100%

100%

90%

10%

90%

10%
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รายได้จากการขาย (Used) ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559
จ านวน (ล้านบาท)

0
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40

60

80

รายได้จากขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

71.0

40.9

30.1

55.5

20.3

35.2

2559 2560-15.5 /-21.9%

5.1 / 16.8%
100%

100%

58%

42%
37%

63%
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รายได้จากการให้บริการ ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559

จ านวน (ล้านบาท)

-100

0

100

200
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400

500

600

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

421.2
472.1

-50.9

551.0 512.1

38.8

2559 2560
129.7 / 30.8%

89.7 / 176.3%

100%

100%

112%

-12%

93%

7%
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รายได้จากงานฐานราก (เขม็เจาะ)ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559

จ านวน (ล้านบาท)

-100

0

100

200

300

400

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

9.6 20.9
-11.4

336.9

202.8

134.1

2559 2560327.3 / 3,423.7%

145.4 / 1,279.2%

100%

100%

219%

-119%
60%

40%

14



0

1,000

2,000

3,000

สินทรัพย์รวม หนีสิ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,885.2

1,804.4

1,080.8

2,935.7

1,701.3

1,234.5

ปี 2559 ปี 2560

จ านวน (ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ปี  2560 เปรียบเทียบ ปี 2559

15

50.5 / 1.8%

-103.1 / -5.7%

153.6 / 14.2%



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2560 ซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท 
จ ากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

วาระการประชุม

16



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,325,158.61 บาท และการ 
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ  :   ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่าบริษัท
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 32,849,309.98 หรือร้อยละ 3.15 
ของทุนจดทะเบียน รายละเอยีด ดังนี้

วาระการประชุม
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 (ต่อ)

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ดังนี้
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ 26,503,172.26  บาท
เงินส ารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2560 31,524,151.37 บาท
จัดสรรเพิม่ในคร้ังนี ้(ร้อยละ 5 ) 1,325,158.61  บาท
เงินส ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2560                32,849,309.98 บาท 
หรือร้อยละ 3.15 ของทุนจดทะเบียน

วาระการประชุม
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วาระที ่4 การจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ก าหนดว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ น้ัน แต่เน่ืองจาก บริษัทฯ ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรับเหมางาน
ฐานรากเพิม่ขึน้ ในปี 2561 จึงขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560

วาระการประชุม
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วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ

กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง

1) นายสุรินทร์ เปรมอมรกจิ กรรมการอสิระ 
2) นายช านาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
3) นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี     กรรมการ 
4) นางสาววนิดา ดาราฉาย     กรรมการ

วาระการประชุม
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ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

21

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายสุรินทร์   เปรมอมรกจิ
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
อายุ 69 ปี
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงนิการคลงั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ผ่านการอบรม Risk Management Committee Program(RMP) , (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)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง / ปี 3 วาระ / 8 ปี 10 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ังจาก 9 คร้ัง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 คร้ังจาก 8 คร้ัง 
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา    ไม่มี



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

22

ช่ือ-ช่ือสกลุ นายช านาญ   งามพจนวงศ์

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2005  (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2012 (IOD)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก 

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 5 วาระ / 9 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ังจาก 9 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี



ประวตับุิคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาวจันทร์จิรา   แพรรังสี

อายุ 37 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Organizational change and development 
Hawaii Pacific University

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)
Director Certification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)
หลกัสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบับริหาร (บจก.ไวท์ เฮอริเทจ)
การสร้างจติส านึกของพนักงาน ด้านความปลอดภยัในการท างาน (บจก.พ.ีเอม็.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)
เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (มหาวทิยาลยัธรรมศสาสตร์)

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก 
การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.09
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 3 วาระ / 4 ปี 11 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ังจาก 9 คร้ัง
ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี
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ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ

24

ช่ือ-ช่ือสกลุ นางสาววนิดา   ดาราฉาย

อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาองักฤษ) 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2005  (IOD)
Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)
Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ บมจ. ชูไก 

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 3.71

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง/ปี 5 วาระ / 12 ปี  11 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 คร้ังจาก 9 คร้ัง

ประวตัิการท าผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  ไม่มี



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจ าปี  2561

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2560 ปี 2561

ประธานกรรมการ 40,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดมิ

2. ค่าเบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) ปี 2560 ปี 2561

ประธานกรรมการ 12,000 คงเดมิ

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดมิ

วาระการประชุม
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วาระการประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจ าปี 2561 (ต่อ)
3. บ าเหน็จกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561

เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดสรร
บ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกต าแหน่ง ทั้ งนี้
ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกนิวงเงิน 5.0 ล้านบาท

คงเดมิ

• ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อปี 
• กรรมการที่ท าหน้าที่มากกว่า 1 ต าแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามต าแหน่งที่สูงกว่า

เพยีงต าแหน่งเดยีว 
• กรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทน      

รายเดือนในฐานะกรรมการอกี 
• กรรมการท่านใดซ่ึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม 26



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พวีี ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายช่ือผู้ลงนาม
ตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้

1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ
3) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือ 

ผู้สอบบัญชีท่านอ่ืน ภายในส านักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2561 ของ บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 2,800,000.00 บาทต่อปี โดยปรับเพิม่จากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 130,000 บาท

วาระการประชุม
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บริษัท ปี 2560 ปี 2561

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 1,530,000 1,590,000

บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 400,000 480,000

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั 230,000 190,000

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากดั 420,000 450,000

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิท์ จ ากดั 90,000 90,000

รวม 2,670,000 2,800,000

ค่าสอบบัญชีประจ าปี
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ

วาระการประชุม
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ปิดกำรประชุม

ขอให้ทุกท่ำนเดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพ

30



รายได้จากการให้บริการ ท่าเรือ 
ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559

จ านวน (ล้านบาท)

-20

0

20

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

2.3

15.4

-13.1
6.3

20.8

-14.5

2559 2560

4.1 / 176.9%
1.4 / 10.6%

100% 100%

672%

-572%

329%

-229%
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รายได้จากการให้บริการ ซ่อม
ปี 2560 เปรียบเทยีบ ปี 2559

จ านวน (ล้านบาท)

-20

0

20

40

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ ก าไรขั้นต้น

24.9

42.3

-17.4

15.5
12.1

3.4

2559 2560

-9.4 / -37.7%

20.8 / 119.8%

100%
100%

170%

-70%

78%

22%
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0

100

200

300

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

269.5

212.0

57.5

214.0
191.7

22.3

55.5

20.3 35.2

รวม
รถ New
รถ used

จ านวน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายปี  2560 จ านวน 269.52 ลบ.
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100%

100%

63%

90%

10%37%

100%

79%

21%

79%

21%

100%

100%

39%
61%



0

50

100

150

200

250

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย ก าไรขั้นต้น

219.6

174.6

45.0

148.6
133.7

14.9

71.0

40.9 30.1

รวม
รถ New
รถ used

จ านวน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายปี  2559 จ านวน 219.59 ลบ.
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100%

100%

42%

90%

10%
58%

100%

80%

20%

68%

32%

100%

100%

33%
67%



สินทรัพย์รวม ปี 2560 จ านวน 2,935.74 ลบ.  

467.3, 16% 49.5, 2%

2,321.7 , 79%

6.4 , 0% 90.8, 3%

สินทรัพย์หมุนเวยีน อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน
35



ทีด่นิอาคาร และอุปกรณ์ ปี 2560 จ านวน 2,321.68 ลบ.  

206.10 , 9% 69.44 , 3%

1,586.38 , 68%

363.01 , 16%

68.64 , 3% 28.11 , 1%

ทีด่นิ อาคาร

เคร่ืองจักรให้เช่า เคร่ืองจักร และอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง สินทรัพย์อ่ืน
36



สินทรัพย์หมุนเวยีน ปี 2560 จ านวน 467.31 ลบ.  

21.40 , 5%

187.64 , 40%

78.50 , 17%

124.02 , 26%

55.75 , 12%

เงนิสด ลูกหนีก้ารค้า

ลูกหนีอ่ื้น สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน
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หนีสิ้นรวม ปี 2560 จ านวน 1,701.27 ลบ.   

300.71 , 18%

74.39 , 4%
192.85 , 11%106.80 , 6%

829.95 , 49%

78.36 , 5%

118.21 , 7%

เจ้าหนีก้ารค้า หนีธ้.ระยะส้ัน
เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน หนีธ้.ระยะยาว
หนีบ้.ลสีซ่ิง หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี
เจ้าหนีอ่ื้นๆ 38



รายการ ปี 2559 ปี 2560

ยอดยกมา 44.93 58.81

บวก หนีส้งสัยจะสูญ 15.12 1.44

หัก ตดัจ าหน่ายหนีสู้ญ (1.24) (0.12)

ยอดคงเหลือ 58.81 60.13

หน่วย:ล้านบาท

รายการเคล่ือนไหวค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีก้ารค้า ปี 2560

40
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รายการ 2559 2560 + / (-) + /(-)

เคร่ืองจักรให้เช่า 1,993.0 1,586.4 (406.6) (20.4)%

รายได้จากการบริการ 430.8 535.4 104.6 24.3%

เปรียบเทียบเคร่ืองจักรให้เช่า กบั รายได้จากค่าบริการ

หน่วย : ล้านบาท



42

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

รายการ 2559 2560 + / (-) +/ (-)

ที่ดิน 213.5 206.1 (7.4) (3.5)%

อาคาร 75.4 69.4 (6.0) (8.0)%

เคร่ืองจักรให้เช่า 1,993.0 1,586.4 (406.6) (20.4)%

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 21.2 363.0 341.8 1,612.3%

งานระหว่างทาง 68.4 68.6 0.2 0.3%

อ่ืนๆ 31.4 28.1 (3.3) (10.5)%

รวมทั้งหมด 2,402.9 2,321.7 (81.2) (3.4)%
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ภาระหนีส้ถาบันการเงิน ณ. 31 ธ.ค. 60

รายการ วงเงิน ภาระหนี้

วงเงิน  O/D,  P/N 113.00 74.39

ตั๋ว B/E 180.00 180.00

Loan 106.80 106.80

L/G 40.00 19.72

Leasing 952.59 952.59

รวมทั้งส้ิน 1,392.39 1,333.50

หน่วย : ล้านบาท

D/E Ratio (เท่า)   =  1.38



งานฐานราก-เข็มเจาะ ปี 2561
ไดง้านแลว้

44

ผูว้า่จา้ง ทีต่ ัง้โครงการ ระยะเวลา จ านวนเงนิ

บจ.บญัชากจิ บางปะอนิ-โคราช ตอน 22 ม.ค.-ก.พ.61 6.0

บจ.อทาโส บางปะอนิ-โคราช ตอน 15 ก.พ.-เม.ย.61 20.0

บมจ.ชโินไทย รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง ม.ีค.61-พ.ค.62 220.0

บมจ.ชโินไทย รถไฟฟ้าสายสชีมพู พ.ค.61-ม.ีค.62 112.0

บจ.อทาโส สะพานขา้มแยกศริริาช ม.ค.-พ.ค.61 13.0

บมจ.ครสิเตยีนฯี สะพานขา้มแยก อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุ ี ก.ค.-ต.ค.61 10.0

บจ.โรจนส์นิ สะพานขา้มแมน่ า้ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ม.ิย.-ก.ค.61 11.0

บจ. อดุมศกัดิ์ ทางเลีย่งเมอืง จ.พะเยา ก.ย.-ต.ค.-61 7.0

บจ.ชยันนัท์ สะพานขา้มแยกปองพล พ.ค.-ก.ย.61 37.0

บจ.อทาโส ลาดกระบงั กม. 7 และ 19 ต.ค.-ธ.ค. 61 13.0

รวมท ัง้หมด 449.0



งานฐานราก-เข็มเจาะ ปี 2561
อยูร่ะหวา่งเสนองาน

45

ผูว้า่จา้ง ทีต่ ัง้โครงการ ระยะเวลา จ านวนเงนิ

WHA ส านกังานอาคาร WHA จ.สมทุรปราการ พ.ค.-สค.61 50.0

บจ.ชโินไฮโดร รถไฟทางคู ่ลพบรุ-ีปากนา้โพ ม.ิย.-พย.61 25.0

The Wealth Group คอนโด Wealth Group ม.ิย.-ส.ค.61 10.0

บจ.ไทยวฒันฯ์ มอเตอรเ์วย ์บางใหญ-่กาญจนบรุ ีตอน 4, 5 ส.ค.-ต.ค.61 10.0

บมจ.ครสิเตยีนฯี อาคารสภากาชาด  รพ.จฬุาฯ ม.ิย.-ก.ย.61 19.0

บมจ.เนาวรตัน์ รพ.พระป่ินเกลา้ ส.ค.-ธ.ค.61 26.0

บจ. บ ีซ ีด ีซี สะพานขา้มทางรถไฟ อ.ปากชอ่ง ม.ิย.-ก.ย.61 19.0

APCON รถไฟทางคู ่อ.แมก่ลอง จ.ราชบรุี ก.ย.-ธ.ค.61 16.0

รวมท ัง้หมด 175.0
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CRANERevenue

Y/17

1,157/30

234/-14

251/5

393/44

279/-5

Q1/17

Q2/17

Q3/17

Q4/17
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234/(14) MB.
Q1

Q2

Q3

Q4

CRANE

1,157/30 
MB.

Year2017

Revenue

251/5 MB.393/44 MB.

279/(5) MB.
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REV.

GP

212

58 134

203512

337551270

39

COGS

ฐานรากเชา่ขาย

21% 7% 40%

CRANE%GP

%GP


