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รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

วสัิยทศัน์ 
 มุ่งมั่นและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากครบวงจร และให้บริการด้าน

เคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ท่ีไดม้าตรฐานสากล โดยเน้นการท างานท่ีปลอดภยัมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้

ตรงเวลาและมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

พนัธกจิ 

• ยกระดบัการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้และคุม้ค่าในเชิงธุรกิจ 

• สร้างมูลค่าเพ่ิมใหอ้งคก์รโดยการจดัหาบริการท่ีมีมาตรฐานและเหมาะสมกบัลกัษณะงานของลูกคา้ 

• น าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศเขา้มาพฒันาใชใ้นประเทศไทย 

• พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไปทั้ ง   

ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

• การสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานดว้ยระบบ QEHS 

• พฒันาคุณภาพชีวติ และเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน โดยการฝึกอบรมบุคลากรในองคก์ร อยา่งต่อเน่ือง 

• ช่วยเหลือสงัคม โดยเร่ิมจากชุมชนใกลเ้คียงไปสู่ระดบัประเทศ 

 

  



 

2 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
หน่วย : ลา้นบาท 

  

2559 
 งบการเงนิ 

  รวม 

+ / -  
(%) 

2560 
 งบการเงนิ 

  รวม 

+ / -  
(%) 

2561 
 งบการเงนิ 

  รวม 

+ / -  
(%) 

งบดุล 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 357.66 -17.43 467.31 +30.66 532.61 +13.97 

สินทรัพยร์วม 2,885.20 +3.46 2,935.74 +1.75 2,808.16 -4.35 

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 915.04 +58.85 968.15 +5.81 1,145.73 +18.34 

หน้ีสินรวม 1,804.36 +26.19 1,701.27 -5.71 1,736.99 +2.10 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,080.84 -20.44 1,234.47 +14.21 1,071.17 -13.23 

งบก าไรขาดทุน 
รายไดจ้ากการขาย 219.59 -37.12 269.52 +22.74 261.54 -2.96 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 421.19 -18.19 550.96 +30.81 372.44 -32.40 

รายไดจ้ากการบริการรับเหมา (เขม็เจาะ) 9.56 100.00 336.87 +3,423.74 271.71 -19.34 

รายไดร้วม 659.93 -26.85 1,182.68 +79.21 971.10 -17.89 

ก าไรขั้นตน้ (19.41) -88.05 230.39 +1,286.97 (11.17) -104.85 

EBITDA 113.79 -60.46 417.03 +266.49 210.88 -49.43 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (280.13) -519.89 30.42 +110.86 (163.30) -636.82 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.39  0.48  0.46  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.67  1.38  1.62  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -2.47  1.40  -1.59  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) -25.92  2.46  -15.25  

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) -2.98  19.91  -1.23  

อตัราก าไรสุทธิ (%) -42.45  2.57  -16.82  
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ปี 2561 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษทัประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจค่อนขา้งมาก ถึงแมธุ้รกิจงานฐานราก จะ

ไดรั้บความไวว้างใจจากผูรั้บเหมางานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู มูลค่างานเกือบ 500.0 ลา้นบาท แต่ผล

จากการท่ีภาครัฐไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างได ้โครงการตอ้งล่าชา้ออกไปจากตน้ปี 61 กวา่ท่ีบริษทัจะเขา้ด าเนินการได้

ก็เดือนกันยายน 2561 ท าให้การรับรู้รายได้ของงานฐานรากต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไวม้าก ในขณะท่ีบริษัทต้องลงทุน

เตรียมพร้อมทั้งเร่ืองเคร่ืองจกัร และบุคลากร แบกตน้ทุนมาโดยตลอด ประกอบกบัธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั ก็มีการ

เล่ือนงานออกไป ส่งผลใหผ้ลประกอบการเป็นลบ 

อยา่งไรก็ตามรายรับจากงานรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายท่ีล่าชา้ และงานให้เช่าเคร่ืองจกัร ท่ีเล่ือนงานออกไป ก็จะมา

เป็นรายรับท่ีจะรับรู้ไดใ้นปี 2562 และบริษทัก็มีนโยบายท่ีชดัเจนในการผลกัดนัธุรกิจรับเหมางานฐานราก ใหเ้ป็นธุรกิจท่ีท า

รายไดห้ลกัให้กบับริษทัต่อไปในอนาคต ส่วนธุรกิจให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก จะตอ้งมีการบริหารเคร่ืองจกัรให้

สอดคลอ้งกบัความสามารถในการหารายได ้โดยการทยอยจ าหน่ายเคร่ืองจกัรออกไป 

ในนามคณะกรรมการ ขอยืนยนัวา่จะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีในการฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค โดยร่วมมือ

กบัทีมผูบ้ริหารในการผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย

ภายใตก้ารก ากับดูแลและการควบคุมภายในท่ีดี  เพ่ือประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเต็มก าลงัความสามารถ  และ

ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคา้ สถาบันการเงิน ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัดว้ยดีเสมอมา 

 

 

…………………………………………. 

(ผศ.ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร) 

ประธานกรรมการ  
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ปี 2561 ธุรกิจรับเหมางานฐานราก มีแนวโนม้ท่ีค่อนขา้งดี เม่ือบริษทัไดรั้บงานเจาะเขม็ในโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเหลือง และสีชมพ ูตั้งแต่ตน้ปี มูลค่างานกวา่ 500.0 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดเ้ตรียมเคร่ืองจกัรและบุคลากร รองรับงานน้ีเตม็ท่ี 
แต่ผลจากความล่าชา้ของการส่งมอบพ้ืนท่ีการก่อสร้าง กวา่ท่ีจะทยอยเขา้ท างานไดก็้เดือนกนัยายน 2561 ท าให้บริษทัตอ้ง
แบกรับตน้ทุนทั้งค่าเส่ือมราคา ค่าแรงงาน และดอกเบ้ีย โดยท่ีไม่มีรายไดเ้ขา้มา ประกอบกบัการท่ีบริษทัเพ่ิงเร่ิมตน้ในธุรกิจ
รับเหมางานฐานราก เม่ือปี 2560 ยงัไม่มีงานรองรับมากพอท่ีจะเหลือมาท าในปี 2561 เม่ือพบกบัสถานการณ์ โครงการใหม่
ล่าชา้ออกไป จึงไม่สามารหางานมารองรับไดท้นั ส่งผลให้รายรับต ่ากวา่เป้าหมายมาก ในขณะท่ีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ิม
สูงข้ึน ซ่ึงถือเป็นบทเรียนส าคญัท่ีบริษทัตอ้งเรียนรู้และหาวิธีรับมือให้ได ้ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานเช่าเคร่ืองจกัรกล
หนกั ก็ยงัคงมีงานเขา้มาต่อเน่ือง แต่ราคาค่าเช่าลดลง ท าให้ตอ้งท างานมากข้ึน เพ่ือให้ไดร้ายรับเท่าเดิม ประกอบกบัความ
เส่ียงจากการเล่ือนงานออกไปก็ยงัคงมีอยู ่ซ่ึงในปี 2561 ก็มีงานถูกเล่ือนไปท าในปี 2562 เกือบ 100.0 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 
2561 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน 163.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทั มีค่าส่ือมราคาและการตดัจ าหน่าย กวา่ 320.0 ลา้น
บาท 

ในปี 2562 การลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ยงัคงมีอยู่โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็น
จะตอ้งจดัให้มีครบชุด เพ่ือลดการเช่าจากบุคคลภายนอก เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ในส่วนของ
ธุรกิจงานให้บริการงานเช่า บริษัทยงัคงชะลอการลงทุนเน้นการบริหารเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่แลว้ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้งกบัความสามารถในการหารายไดม้ากข้ึน ดว้ยการขายเคร่ืองจกัรออกไป ลดค่าเส่ือมราคารวมถึงภาระหน้ีและ
ดอกเบ้ีย ซ่ึงในปี 2561 ก็ไดมี้ผูส้นใจซ้ือเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่หลายรายแต่เน่ืองจากมูลค่าเคร่ืองจกัรค่อนขา้งสูง ผูซ้ื้อตอ้งใช้
เวลาหาแหล่งเงินทุนรองรับ ในระหว่างน้ีบริษทัก็ยงัคงเร่งหางานรองรับเคร่ืองจักรเหล่าน้ีอย่างเต็มก าลงั ด้านงานขาย
เคร่ืองจักร ยงัคงร่วมมือกับ XCMG อย่างใกลชิ้ดในการขายสินคา้เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้างประเภทต่างๆเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากรถเครน(Truck Crane) และรถขุดเจาะ (Drilling Rig) ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ป็นตวักลางในการผลกัดนั
การขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการวางท่อก๊าซ ของ XCMG ให้กบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีไดรั้บงานวางท่อก๊าซ
จากกลุ่ม ปตท. มูลค่ากวา่ 600.0 ลา้นบาท ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ XCMG ในวงกวา้งข้ึนและเพ่ิมโอกาสในการ
ขายให้กับบริษัทมากข้ึน เน่ืองจากเป็นการท างานบริเวณริมถนนทางหลวง มีรถสัญจรไปมามากมาย  ถือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้อยา่งดี  

 
 

……………………… 
(นายธงไชย  แพรรังสี) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวชัรินทร์ ดวงดารา  

นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ และนางวีระวรรณ  บุญขวญั กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษทั 

ให้ก ากบัดูแล โดยในรอบปีบญัชี 2561 ไดจ้ดัให้มีการประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง ซ่ึงในการประชุมไดใ้ห้ผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี  

1. สอบทานใหมี้รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ร่วมกับผูส้อบบัญชีรวมทั้ งการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั และรับทราบขอ้สังเกตของผู ้สอบบัญชี เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุมติั โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดร่วมกบัผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่กระบวนการ

จดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 

เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในส าหรับปี 2561 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบ

ผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไดเ้สนอฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาปรับปรุงแกไ้ข

ตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนา้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
รับทราบและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯในดา้นต่างๆ การบริหารความเส่ียงทางการเงิน การ

บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานส าหรับธุรกิจท่ีด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั  รวมถึงการบริหารความเส่ียงส าหรับแผนการ

ลงทุน เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รับทราบการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศและ

ขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณา คดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา และขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  ให้แต่งตั้ง นายประวิทย ์ววิรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 

หรือ  นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ นางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชีทะเบียน

เลขท่ี 9622 หรือ นายบุญเกษม  สารกล่ิน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  11888 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จ ากดั หรือผูส้อบบญัชี
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ท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษทัฯ รวมทั้ งเสนอ

จ านวนเงินค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับปี  2562 

6. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

พิจารณาการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามท่ีผูส้อบบญัชีได้
เปิดเผยในงบการเงินรวม ซ่ึงโดยทั่วไปรายการระหว่างกนัดังกล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกติทั่วไปท่ีเกิดข้ึน ส าหรับ
รายการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มบริษทักบักรรมการนั้นเป็นไปตามสญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีระหวา่งกนั และในส่วนของเงินกูย้ืม
นั้นเป็นไปเพ่ือเสริมสภาพคล่องโดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เช่ือถือ
ได ้มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ
ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

  

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

              นายวชัรินทร์   ดวงดารา 

                       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “CRANE”) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ใหบ้ริการเคล่ือนยา้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่  

 : เป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลใหม่ ประเภทรถเครน ยีห่อ้ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 : 

 

: 

: 

จ าหน่ายและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ส าหรับงานก่อสร้าง การยกและขนยา้ย รวมถึง  

การขนส่ง 

ใหบ้ริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเขม็เจาะ 

ใหบ้ริการงานขนถ่ายสินคา้ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนกั ในกิจการท่าเทียบเรือบา้นนาเกลือ  

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 44/88 หมู่ท่ี 1 ต าบล ศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 10570 

ท่ีตั้งบริษทัยอ่ย : บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั (“TCS”) 
44/88 หมู่ท่ี 1 ต าบล ศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 10570 

 : บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั (“TCL”) 
195/95 หมู่ 95 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

 : บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั (“TCR”) 
4/2 หมู่ 4 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

 : บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ากดั (“TCH”) 
44/88 หมู่ท่ี 1 ต าบล ศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 10570 

Home Page : www.chukai.co.th 
เลขทะเบียนบริษทัฯ : 0107548000412 
โทรศพัท ์ : 0-2715-0000 
โทรสาร : 0-2715-0055 
ทุนจดทะเบียน : 1,044,637,027.00 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้ : 757,057,874.00 บาท 

http://www.chukai.co.th/
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บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จ ากดั 

Mail Room ชั้น 1 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( ขา้งสถานฑูตจีน ) 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2009-9380  โทรสาร  0-2009-9476 

 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 

ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี 100-19 ถนนพระราม 9  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ 0-2645-0080  โทรสาร  0-2645-0020 

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : คุณพลกฤษณ์  กฤษณสุวรรณ 

เลขท่ี 85/1 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 0-2539-0410  โทรสาร  0-2539-0411 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั (“TCS”)  จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษทัฯ เม่ือปี 2533 โดยมี คุณธงไชย แพรรังสี 

เป็นผูเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่ายและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัและอะไหล่ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเช่า

เคร่ืองจกัรกลหนกัส าหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีน ้ าหนกัมาก  

ซ่ึงต่อมา เม่ืออุตสาหกรรมต่างๆ มีการขยายตวั ส่งผลให้มีความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพ่ิมข้ึน  จึงไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม

บริษทั เดอะเครน เพ่ือรองรับงานตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ดังน้ี ปี 2535 จดัตั้ง บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากัด 

(“TCL”) ท่ี อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี  ปี 2537 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั (“TCR”)  ท่ี อ.บา้นค่าย จ.ระยอง และ ปี 2539 

จัดตั้ ง บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากัด (“TCH”) ท่ี บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี  เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ  

นอกจากการจดัตั้งกลุ่มบริษทัเดอะเครนแลว้ ในปี 2540 ยงัไดมี้การจดัตั้ง บริษทั ชูไก จ ากดั ข้ึนเพ่ือประกอบ

ธุรกิจน าเขา้เคร่ืองจกัรกลหนักใชแ้ลว้จากต่างประเทศส าหรับจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ รวมถึงการให้บริการซ่อมและจ าหน่าย

อะไหล่ใหก้บับริษทัภายในกลุ่มและลูกคา้ทัว่ไป  ต่อมาในปี 2547 กลุ่มบริษทั ไดมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้และ     การ

ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัใหม่ โดยให้ บริษทั ชูไก จ ากดั เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน แหลม

ฉบงั จ ากดั (“TCL”) บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั (“TCR”) บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดั (“TCH”)  ภายหลงัการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นแลว้ ในปี 2548 ไดแ้ปรสภาพเป็น บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) ( “CRANE” หรือ บริษทัฯ ) และ

ในปี 2549 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากัด (“TCS”)  และเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและช าระแลว้ จาก 200.00  ลา้นบาท เป็น 350.00 ลา้นบาท  พร้อมจดัโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มใหม่ 

โดย บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) จะท าหนา้ท่ีในการจ าหน่ายและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัเป็นหลกั ส่วนบริษทัยอ่ยจะ

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่าและขนส่ง  
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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี ้

ปี เหตุการณ์ส าคญั 

มี.ค. 2550 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ลา้นบาท จาก 350.00 ลา้นบาท เป็น 450.00 ลา้นบาท (มูลค่าท่ีตราไว ้    

หุน้ละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

ก.พ. 2551 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ CRANE ให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ัง

แรก (Initial publicoffering : IPO) และน าหุน้สามญัของ CRANE เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอไอ 

ก.พ. 2554 บริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย จาก

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

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตรถเครนชั้นน าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

พ.ค. 2555 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 450.00 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ลา้นบาท โดยการออก  

หุน้สามญัใหม่จ านวน 56,250,000 หุน้ ( มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

มิ.ย. 2555 TCH บอกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน และยา้ยท่ีตั้งส านกังานของบริษทัฯ มาท่ีบริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 7  

ม.ค. 2556 

 

บริษทัฯ น าเขา้รถเครนใชแ้ลว้ ขนาด 1,250 ตนั จากประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เพื่อรองรับการขยาย

งานเช่ารถเครนขนาดใหญ่  ด าเนินการในนาม TCR 

พ.ค. 2556 

 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จ านวน 72,321,375 หุน้ ( มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

เม.ย. 2557 TCR  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 150.00 ลา้นบาท โดยการ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 

พ.ค. 2557 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 626.78 ลา้นบาท โดย

การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 48,214,186 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ส.ค. 2557 บริษทัฯ ยา้ยหลกัทรัพยจ์ากตลาดหลกัทรัพย ์MAI ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

พ.ค. 2558 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 696.42 ลา้นบาท โดย

การออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 69,642,613 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
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ก.ย. 2558 

 

บริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. 

CO.LTD.  หรือ XCMG ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่าย รถเครน XCMG อยา่งเป็นทางการแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ซ่ึงในเวลาต่อมา บริษทัฯ ไดย้กเลิกการเป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน ยีห่อ้ ZOOMLION 

มิ.ย. 2559 

 

บริษทัฯ  ไดป้รับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยจ าแนกตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

⬧ ธุรกิจจ าหน่าย และใหบ้ริการซ่อมเคร่ืองจกัรกลหนกั ด าเนินการโดย CRANE 

⬧ ธุรกิจใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั ด าเนินการโดย TCR และ TCL 

⬧ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS 

ก.ค. 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงใหบ้ริการงานขนถ่ายสินคา้ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนกั ท่ีใชใ้นกิจการท่า

เทียบเรือบา้นนาเกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง กบั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง 

พ.ย.  2559 TCS  รับเหมางานเสาเขม็เจาะเป็นคร้ังแรก  เป็นการเจาะเสาเขม็เพ่ือรองรับสะพานในโครงการก่อสร้างถนน

สนบัสนุนยทุธศาสตร์ ท่ี จ.เชียงราย 

เม.ย. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 
จดัสรรหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม (RO) ในอตัรา      
4 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ และเสนอขายในราคาหุน้ละ 2.00 บาท 
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจดัสรรใหก้บัผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามสดัส่วนในอตัราส่วน 
1 หุน้สามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ( CRANE-W1 ) โดยไม่คิดมูลค่า และก าหนดการใชสิ้ทธิทุกๆ  
6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัท่ี 15 มกราคม 2561 

พ.ค. 2560 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 696.42 ลา้นบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,044.64 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จ านวน 348,212,342 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (RO)  และใบส าคญัแสดงสิทธิ (CRANE-W1 ) 

มิ.ย. 2560 หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจ าหน่ายได ้จ านวน 60,633,189 หุน้ เสนอขายในราคาหุน้ละ 2.00 บาท  เร่ิมซ้ือขายได ้ใน
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2560  ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก  696.42 ลา้นบาทเป็น 757.06 
ลา้นบาท   

ส.ค. 2561 

 

ยา้ยส านกังานใหญ่  มาท่ีเลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต าบล ศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอ บางเสาธง จงัหวดั สมุทรปราการ 
10570 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทัฯ จ าแนกธุรกิจ ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก และให้บริการซ่อม ด าเนินการโดย CRANE 

• บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกั แบ่งเป็น 

1. เคร่ืองจกัรกลใหม่ประเภทรถเครนเช่น Truck Crane, All Terrain Crane และ Crawler Crane ของ
บริษัท XUZHOU CONSTUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP.CO.,LTD. (“XCMG”) ยี่ห้อ XCMG 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซ่ึง XCMG เป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอนัดับ 5 ของโลก ท่ีมีการพฒันาเคร่ืองจกัรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการใชง้าน 

2. เคร่ืองจักรกลหนักใช้แลว้ทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รถหัวลาก 

รถบรรทุก และเคร่ืองจกัรกลหนักอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ น ามาปรับปรุง และซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน

จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ หรือใหบ้ริการงานเช่า และขนส่ง 
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• บริษทัฯ ให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนัก โดยมีทีมช่างท่ีมีความเช่ียวชาญงาน และประสบการณ์สูง 

รวมทั้งบริษทัฯ ไดรั้บความร่วมมือจาก XCMG ในการส่งผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกอบรมให้กบัทีมช่างของบริษทัฯ อยา่ง

ต่อเน่ือง  เพ่ือให้ บริการหลงัการขายส าหรับเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีจ าหน่ายโดยบริษทัฯ รวมถึงลูกคา้ทัว่ไปท่ีน ามา

ซ่อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ในเดือนกรกฎาคม 2559  บริษทัฯ เขา้ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง ใน

การน าเคร่ืองจกัรกลหนกัใหบ้ริการงานขนถ่ายสินคา้ ท่ีใชใ้นกิจการท่าเทียบเรือบา้นนาเกลือ อ าเภอกนัตงั จงัหวดั

ตรัง ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ ฝ่ังทะเลอนัดามนั เป็นท่าเทียบเรือท่ีมีศกัยภาพค่อนขา้งสูงท่ีภาครัฐจะผลกัดนัให้

เป็นท่าเทียบเรือระหวา่งประเทศในอนาคต เพ่ือเรียนรู้และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในดา้นธุรกิจโลจิสติคส์

ทางทะเล ท่ีจะมีการขยายตวัค่อนขา้งสูงจากการรวมตวักนัของชาติในอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(Asean Economics Community หรือ AEC) โดยมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  นอกจากน้ี ยงัเป็น

การบริหารจดัการเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนไปแลว้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดดว้ย 

 

2. ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR  

• บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจมานานกวา่ 28 ปี เป็นหน่ึงในผูน้ าธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั ส าหรับยก ประกอบ 

ติดตั้ง และขนยา้ยอุปกรณ์ท่ีมีน ้ าหนักมากและขนาดใหญ่ โดยเคร่ืองจกัรท่ีมีบริการให้เช่านั้นประกอบไปดว้ย 

Mobile Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตนั รวมถึงเคร่ืองจกัรประเภทรถยกตูค้อน

เทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท ์หวัลาก และหางเทรลเลอร์ 

• บริษทัฯ มีการจดัการในการให้บริการเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ 1. การให้บริการเช่าเครนรายวนัและรายเดือน 

โดยเป็นการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัร คนขบั และทีมงาน โดยมีเน้ืองานและขั้นตอนการท างานไม่ซบัซอ้น 2. งาน

เช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project) โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีมีการก าหนดระยะเวลาการ

ด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ จะให้ค  าปรึกษา วางแผน ออกแบบการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีให้เช่าเหมา 

ร่วมกนักบัผูว้า่จา้ง โดยมีวศิวกรค านวณการท างานของเคร่ืองจกัรทั้งโครงการดว้ยโปรแกรม AutoCAD และ Solid 

Edge เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออยู่ในระยะเวลาท่ีลูกค้าก าหนด ใช้ manpower อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ราคาอยูใ่นงบประมาณของลูกคา้ และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การออกแบบงานยกให้

มีความปลอดภยัสูงสุด เทียบเท่ากบัมาตรฐานสากล 

• ปัจจุบนับริษทัฯ มีรถคลอเลอร์เครนขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้คือขนาด 1,250 ตนั จ านวน 2 คนั ท างานควบคู่ไปกับบุคลาการผูค้วบคุมงาน ทีมงาน คนขบั ท่ีมีความ

เช่ียวชาญและมีใบอนุญาตควบคุมเคร่ืองจกัร ท าให้บริษทัฯ ได้รับการยอมรับการลูกคา้ในการให้บริการ และ

ไวว้างใจในบริษทัฯ โดยมีการใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หลกัไดแ้ก่ กลุ่มโรงกลัน่น ้ ามนั 

ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต ์  แท่นขดุเจาะ กงัหนัลมไฟฟ้าเพ่ือพลงังานทดแทน 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการให้บริการดว้ยความปลอดภยัควบคู่ไปกบัประสิทธิภาพสูงสุด

ในการท างาน ปัจจุบันบริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐาน  ISO 9001:2015 เก่ียวกบั คุณภาพของระบบการท างานและการ

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

จาก TUV Rheinland Cert GmbH 
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3. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS  

เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจใหม่ท่ีทางบริษทัเร่ิมท าเม่ือปลายปี 2559 เพราะเล็งเห็นแนวโนม้การเติบโตของ

ธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการลงทุนส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและขนส่งจากภาครัฐ ซ่ึงมีความ

จ าเป็นตอ้งใชเ้ข็มเจาะเป็นจ านวนมาก ทางบริษทัจึงมีเป้าหมายท่ีจะเจาะกลุ่มตลาดงานธุรกิจดา้นเข็มเจาะ และ

ด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและใช้เป็น 

reference ในการรับงานอยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นงานเก่ียวกบัสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างทางหลวง (มอเตอร์

เวย)์ สร้างทางด่วน สะพานขา้มแยก งานก่อสร้างรถไฟรางคู่ และงานก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นตน้  

และในอนาคตทางบริษทัมีเป้าหมายในการให้บริการ ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างฐานราก และรับเหมา

ก่อสร้างทัว่ไปครบวงจร โดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีคุณภาพและพร้อมให้บริการอยา่งเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือ

รองรับงานในส่วนของภาครัฐบาล และของเอกชนต่อไป 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งออกเป็น 5 งานหลกัดงัน้ี 

1. งานเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile) 
เสาเข็มเจาะกลม เป็นเสาเข็มท่ีใชส้ าหรับงานก่อสร้างฐานรากของโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงสร้าง

อาคารท่ีมีปัจจัยด้านพ้ืนท่ี หรือไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ การใช้เสาเข็มเจาะกลมจะไม่ท าให้ดินเกิดการ

สัน่สะเทือนจากการตอกเสาเขม็ ไม่มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง งานเสาเขม็ของทางบริษทัฯ จะมีเสาเขม็ท่ีแยก

ออกมาได ้3 ขนาด 

• เสาเขม็ขนาดเลก็ เป็นเสาเขม็ท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 50-80 เซนติเมตร 
• เสาเขม็ขนาดกลาง เป็นเสาเขม็ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 100 -120 เซนติเมตร 
• เสาเขม็ขนาดใหญ่ เป็นเสาเขม็ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 120 เซนติเมตรข้ึนไป 

  

2. งานเสาเข็มเจาะเหลีย่ม (Barrette Pile) 

เสาเขม็เจาะเหล่ียม  เป็นเสาเขม็ท่ีใชส้ าหรับงานก่อสร้างฐานรากท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั เช่น พ้ืนท่ี

เกาะกลางถนน พ้ืนท่ีท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองของความสัน่สะเทือน หรือมีขอ้จ ากดัเร่ืองโครงสร้างเดิมเหนือพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

(head room) ซ่ึงไม่เหมาะในการใชเ้ขม็เจาะกลม (Bored Pile) การใชเ้สาเขม็เจาะเหล่ียมในพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงมีความ

เหมาะสมกวา่ และจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างขา้งเคียง โดยขนาดเสาเขม็เจาะเหล่ียมท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มีทั้ง

ขนาด 0.80 x 2.50 เมตร, 0.80 x 3.00 เมตร, 1.00 x 3.00 เมตร, 1.20 x 3.00 เมตร เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ 

สามารถท่ีจะดดัแปลงใหใ้ชไ้ดห้ลายขนาดนอกเหนือจากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
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3. งานก่อสร้างก าแพงกนัดนิชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) 
ก าแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรมเป็นโครงสร้างใตดิ้นประเภทหน่ึงท่ีนิยมในปัจจุบนั ใชเ้ป็นโครงสร้างรับ

น ้ าหนกั และป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินดา้นขา้ง ใชเ้ทคนิคการก่อสร้างตวัก าแพงกนัดินเป็นโครงสร้างใตดิ้น

แบบถาวร โดยไม่ต้องใช้ก าแพงกันดินชั่วคราว (Sheet Pile) ระหว่างการก่อสร้าง ซึงระบบก าแพงประเภทน้ี

สามารถท่ีจะป้องกนัน ้ าใตดิ้นไดดี้ 

4. งานปรับปรุงคุณภาพดนิโดยใช้วธีิอดัฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดนัสูง 
เป็นงานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให้กบัโครงสร้างดินเดิม ท าให้

ดินมีก าลงัรับน ้ าหนักมากข้ึนและป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินโดยการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอดัฉีดดว้ย

ซีเมนต ์แรงดนัสูงน้ีมีทั้งระบบเปียกและระบบแหง้ 

5. งานก่อสร้างทัว่ไป  

โดยในช่วงแรกระหว่างปี 2559 - 2561 บริษทัฯ จะเน้นเฉพาะงานเสาเข็มเจาะเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจาก

บริษัทฯ เพ่ิงเร่ิมด าเนินการธุรกิจประเภทน้ีเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยการรับงานผ่านผูรั้บเหมาหลัก        

(main contractor) และในปี 2561  ทางบริษทัฯ ไดรั้บงานเสาเข็มเจาะท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้าง

ทางหลวง ก่อสร้างสะพานขา้มแยก สร้างทางด่วน งานสร้างคอนโด และงานก่อสร้างรถไฟฟ้า  

 ในส่วนงานดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากงานเสาเข็มเจาะ มีแผนท่ีจะเร่ิมรับงานประมาณปี 2562 หรือตาม

ความเหมาะสม 
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ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 

 

        

 

          
  

          
     

 

 

 

 

       

 

ภาพรวมของขั้นตอนการท าเสาเข็มเจาะงานฐานราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเข้าจากต่างประเทศ 

(เคร่ืองจกัรกลใหม่) 

น าเข้าจากต่างประเทศ / ซ้ือภายในประเทศ 

(เคร่ืองจกัรกลเก่า) 

ซ่อมบ ารุงหรือยกเคร่ือง (Overhaul) 

เคร่ืองจกัรกลหนักใช้แล้วปรับสภาพ 

ขายให้กบัลูกค้า ขายหรือให้เช่ากบับริษัทย่อย 

 ให้เช่าเป็นโครงการ                                         ให้เช่ารายเดือน ให้เช่ารายวนั             

4. เตมิสารละลายเบนโทไนท์ /     

โพลเีมอร์ 

1. วางหมุดต าแหน่งเข็ม 

3. เจาะดนิออกผ่านช้ันดนิ

เหนียวอ่อน 

2. กดปลอกเหลก็ลงดนิ 
5. เจาะดนิจนถึงระดบั          
ความลกึทีต้่องการ 

6. ตรวจสอบความลกึและ

ความสะอาดของก้นหลมุ 
7. ตดิตั้งเหลก็เสริมลงในหลุม 

8. เทคอนกรีตเร่ิมจาก                 

ก้นหลุมจนเตม็ 

ด าเนินการโดย 
 (TCR) 

ด าเนินการโดย 
(CRANE) 
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ภาพรวมของขั้นตอนการท าก าแพงกนัดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดจ้ าแนกลกัษณะธุรกิจ และไดก้ าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนไวด้งัน้ี  

ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก และให้บริการซ่อม ด าเนินการโดย CRANE  

ปัจจุบนัทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายรถเครน และ รถขุดเจาะ ยี่ห้อ XCMG แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนักอนัดบั 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก        

ทางบริษทัฯ ก็มีเป้าหมายในการน าเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพของ XCMG เขา้มาจ าหน่ายตามความตอ้งการของลูกคา้ 

และมุ่งหวงัท่ีจะน าสินคา้ของ XCMG เขา้สู่ตลาดในประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศ โดย

เนน้การบริการหลงัการขายให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันาความรู้ ความสามารถของทีมงานทั้งในองคก์รและของ

ลูกคา้เพ่ือให้มีความช านาญ ในการควบคุมเคร่ืองจกัร และซ่อมบ ารุงอยา่งถูกวิธี มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน โดยมี

วศิวกรผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูฝึ้กสอน  ทั้งน้ีลูกคา้สามารถทดลองฝึกการควบคุมเคร่ืองจกัรดว้ยเคร่ืองปฏิบติัการจ าลองภายใต้

การดูแลของวศิวกรอยา่งใกลชิ้ด 

 

 

 

 

4. ตรวจสอบความลกึ และความสะอาดของก้น

หลุม 

1. สร้าง Guide wall รอบแนวก าแพงทีจ่ะขุด 

3. ขุดดนิจนถึงระดบัความลกึทีต้่องการ 

2.ขุดดนิตามแนวก าแพงทลีะแผง 5.ตดิตั้งเหลก็เสริมลงในหลุม 

6. เทคอนกรีตเร่ิมจากก้นหลุมจนเตม็ 
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ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR และ TCL  

ในส่วนของธุรกิจบริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกันั้น บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจมากวา่ 28 ปี ยงัคงมีเป้าหมายในการ

รักษาความเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการ ยก ประกอบ ติดตั้ง และขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ แบบครบวงจร โดยเนน้การใหบ้ริการ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมหนกั เช่น ธุรกิจในกลุ่มน ้ ามนั ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และกงัหนัลมผลิตไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองจกัรและ

ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทางบริษทัฯ เตรียมความพร้อมทางดา้นเคร่ืองจกัร และทีมงานใหไ้ดม้าตรฐานสากลเพื่อรองรับ

งานในอนาคตทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยควบคู่กับประสิทธิภาพการท างานส าหรับการเคล่ือนยา้ย

เคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ ปัจจุบันกลุ่มบริษทั ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เก่ียวกับ Quality Management System 

และ BS OHSAS 18001:2007 เก่ียวกบั Occupational Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert 

GmbH 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS  

บริษทัเลง็เห็นแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการลงทุนส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม

และขนส่งจากภาครัฐ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ข็มเจาะเป็นจ านวนมาก ทางบริษทัฯ จึงมีเป้าหมายท่ีจะเจาะกลุ่มตลาด

งานธุรกิจดา้นเข็มเจาะและด าเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกคา้และใชเ้ป็น reference ในการรับงานอยา่งต่อเน่ือง โดยเนน้งานเก่ียวกบัสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างทางหลวง 

(มอเตอร์เวย)์ สะพานขา้มแยก และรถไฟฟ้า 

ในปี 2562-2563 ทางบริษทัฯ ยงัมีโครงการภาครัฐสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง เช่นโครงการ EEC, รถไฟฟ้าความเร็ว

สูง กรุงเทพ-โคราช เฟส 3, ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง, รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต ้,มอเตอร์เวยบ์างใหญ่-กาญจนบุรีฯลฯ 

ในอนาคตทางบริษทัฯ มีเป้าหมายในการให้บริการส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากและรับเหมา

ก่อสร้างทัว่ไปครบวงจร โดยเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่อยา่งมีคุณภาพ และพร้อมให้บริการอยา่งเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ

งานในส่วนของภาครัฐบาล และของเอกชนต่อไป 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลติภัณฑ์หลกั จ าแนกได้ดังนี ้ 

สายผลติภัณฑ์ 
ด าเนินการ

โดย 

% การถือ

หุ้นของ

บริษทั 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การให้บริการ         

การให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกล และขนส่ง TCR, TCL 99.99 393.97 59.70 529.07 44.73 349.28 35.97 

การบริการรับเหมาขดุเจาะเสาเขม็ TCS 99.99 9.56 1.45 336.87 28.48 271.71 27.98 

การบริการท่าเรือ CRANE  2.29 0.35 6.34 0.54 7.02 0.72 

การให้บริการซ่อมแซมและจ าหน่ายอะไหล่ CRANE  24.94 3.78 15.54 1.31 16.14 1.66 

การจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก         

เคร่ืองจกัรกลหนกัใหม ่ CRANE  148.58 22.51 214.03 18.10 164.28 16.92 

เคร่ืองจกัรกลหนกัปรับสภาพใหม่ CRANE  71.01 10.76 55.49 4.69 97.26 10.01 

   รายได้รวมจากการขาย และบริการ 650.35 98.55 1,157.35 97.86 905.68 93.26 

   รายได้อ่ืน 9.58 1.45 25.33 2.14 65.41 6.74 

รายได้รวม 659.92 100.00 1,182.68 100.00 971.10 100.00 

หมายเหตุ : CRANE      หมายถึง     บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 TCS   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 

 TCL   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากดั  

TCR   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากดั 

 TCH   หมายถึง   บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั  

หมายเหตุ :  สัดส่วนของรายไดจ้ากการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรและขนส่งและรายไดจ้ากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกล

หนกั มีการเปล่ียนแปลงตามภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในแต่ละช่วงเวลา 
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ลูกค้าหลกั 

ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัดงัน้ี 

1. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก และบริการซ่อม เป็นการจ าหน่ายให้กบักลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ท่ีน า
เคร่ืองจกัรไปใชใ้นกิจการโดยตรง หรือจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้รายเลก็ๆ ท่ีใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั 

2. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการให้บริการงานเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั กลุ่มลูกคา้หลกัของงานบริการเช่า เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น กลุ่มโรงกลั่นน ้ ามัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้าเพ่ือพลังงาน
ทดแทน 

3. ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการบริการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เน้นการรับงานก่อสร้างงานฐานรากของสะพานเป็นหลกั 
โดยรับงานผ่านผูรั้บเหมาหลกัรายใหญ่ เช่น  บมจ. ช.การช่าง, บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย), บจก. ไชน่า สเตท 
คอนสตรัคชัน่ เอนจิเนียร่ิง (ประเทศไทย), บจก. บญัชากิจ เป็นตน้ โดยในปี 2562 บริษทัฯ มีนโยบายขยายออกไป
รับงานก่อสร้างอาคาร โรงงาน เพ่ิมเติมจากเดิม 

การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ในการจัดหาเคร่ืองจักรเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาเคร่ืองจกัรใหม่ ยี่ห้อ 

XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย มีราคาไม่แพง   

และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้เป็นหลกั ประกอบกบัเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลาดเคร่ืองจกัรนั้น ยงัสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับวธีิการจดัหาเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ นั้น จะแบ่งเป็นการจดัหาจากต่างประเทศประมาณ

ร้อยละ 95 ของมูลค่าเคร่ืองจกัรท่ีมีการจดัซ้ือในแต่ละปี ส่วนท่ีเหลือเป็นการจดัซ้ือภายในประเทศทั้งจากบริษทัผูป้ระมูล

เคร่ืองจกัรหรือบริษทัท่ีมีความตอ้งการขายเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือจบโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรบาง

ประเภทเกิดการขาดแคลน บริษทัฯ อาจจะด าเนินการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่แทน ส าหรับวธีิการจดัหาเคร่ืองจกัร 

ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

1.  ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก  และให้บริการซ่อม 

ท่ีผา่นมาเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ จะเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัจากประเทศเยอรมนัและ ญ่ีปุ่น แต่

ดว้ยความท่ีเคร่ืองจกัรจากทั้งประเทศ ราคาค่อนขา้งแพง ท าใหใ้นระยะ 3-4 ปี ท่ีผา่นมา เคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่และประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั โดยมีแบรนด์ท่ี

ไดรั้บการยอมรับจากตลาด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY การแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในดา้นราคา บริษทัฯ 

จึงเน้นนโยบายบริการหลงัการขายท่ีดี มีประสิทธิภาพ เป็นกลยทุธ์ในการแข่งขนั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทน

จ าหน่ายให้กับ XCMG ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นอนัดับ 5 ของโลก ก็ท าให้

สามารถท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
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2.  ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนัก 

การให้บริการแบบเหมาโครงการ  เช่น  การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบ ารุงประจ าปีของโรงงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงกลัน่น ้ ามนั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะเซ็นสญัญาวา่จา้งทั้งโครงการ

แบบรายปีโดยผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบริษทัขนาดใหญ่และ/หรือบริษทัขา้มชาติมีความพร้อมของเคร่ืองจกัรท่ีมีจ านวนมากและ

ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตนัข้ึนไป) ซ่ึงผูใ้ห้บริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการไดโ้ดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งติดต่อประสานงาน

กบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ ลดปัญหาความซ ้ าซอ้นในการวา่จา้งผูใ้ห้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเช่ือถือและความพร้อม

ในดา้นประสบการณ์และความช านาญของบุคลากรท่ีผ่านงานโครงการขนาดใหญ่มาแลว้ ซ่ึงการให้บริการแก่ลูกคา้ใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดงักล่าว ผูว้า่จา้งจะใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัเร่ืองของระบบความปลอดภยัในการท างาน ขั้นตอน 

แผนงานและกระบวนการท างานของทีมงาน นอกเหนือจากเร่ืองของประสิทธิภาพ เทคนิคและความสามารถในการท างาน 

ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้มีผูใ้ห้บริการขนาดใหญ่ดงักล่าวเพียงไม่ก่ีราย และเป็นผูใ้ห้บริการรายเดิมๆ ท่ีให้บริการมาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันผูใ้ห้บริการขนาดใหญ่ท่ีเป็นคู่แข่งขนัหลกัมี 6 ราย ไดแ้ก่ Mammoet จากประเทศเนเธอร์แลนด ์

Sarens จากประเทศเบลเยียม, Tat Hong และ TiongWoon จากประเทศสิงคโปร์ บริษทั เอกเครน โลจิสติคส์ จ ากัด และ

บริษทั ที.เอส.เค เครน เซอร์วิส จ ากดั จากประเทศไทย ดว้ยความพร้อมของเคร่ืองจกัร บุคลากร ความช านาญ ระบบการ

ท างานท่ีมีความปลอดภยั ราคาท่ีเหมาะสมตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีกว่า 28 ปี ท าให้ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้มาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

3.  การให้บริการแบบรายเดือน หรือ รายวนั   

มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบัลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงการยกหรือเคล่ือน 

ยา้ยนั้นจะไม่ค่อยมีความยุง่ยาก หรือซบัซอ้นมากเท่ากบังานโครงการ ประกอบกบัมีบริษทัท่ีใหบ้ริการจ านวนมากมีตั้งแต่

บริษทัขนาดเลก็จนถึงขนาดกลางท่ีมีเคร่ืองจกัรขนาด 10 – 200 ตนัไวใ้หบ้ริการ โดยแขง่ขนักนัดา้นราคาเป็นหลกั 

4.  ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก 

ตั้งแต่ปลายปี 2559 รัฐบาลไดเ้ร่งอนุมติัและลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมและขนส่งเช่น

โครงการถนนมอเตอร์เวย ์รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสีต่างๆ ฯลฯ ท าให้ปริมาณงานเสาเขม็เจาะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ี

ผูป้ระกอบการรับเหมางานฐานราก รายใหญ่ท่ีมีศกัยภาพยงัมีไม่มากนกั การแข่งขนัจึงยงัไม่สูงมากนกั ยงัมีช่องวา่งพอท่ีจะ

ให้บริษทัฯ เขา้สู่ธุรกิจน้ีได ้บริษทัฯ มีความมัน่ใจว่าดว้ยความพร้อมในดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ทีมงานท่ีมีประสบการณ์

รวมถึงการท่ีบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับผลงานของกลุ่มผูรั้บเหมาโครงการรายใหญ่ท่ีใชบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกัอยู่

แลว้ จะท าใหบ้ริษทัฯ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูรั้บเหมางานฐานรากท่ีลูกคา้ตอ้งเลือกใชบ้ริการ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดงัน้ี 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น 

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ ยีห่้อ XCMG  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

เคร่ืองจักรกลหนักใช้แล้ว และบริษัทย่อยเป็นธุรกิจให้บริการยกเคล่ือนยา้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน รวมถึงการ

ให้บริการขนส่งโดยรถหัวลาก รถบรรทุกต่างๆ   ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญเฉพาะดา้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในดา้นเทคนิค เช่นการปรับสภาพเคร่ืองจกัร (Overhaul) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน การ

เคล่ือนยา้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ดว้ยความรวดเร็วปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูง 

บริษทัฯ มีผูเ้ช่ียวชาญจาก XCMG มาใหก้ารฝึกอบรมกบับุคลากรภายในบริษทัฯ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแล 

บ ารุงรักษา และควบคุมเคร่ืองจกัร เป็นประจ า และในระยะต่อไปจะขยายการฝึกอบรมให้กบับุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจ  

และสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ  และยงัเป็นการส่งเสริมใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

ดี อนัเป็นการสร้างความยัง่ยนืดา้นบุคลากรใหก้บับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

2. ความเส่ียงในเร่ืองอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ ท่ีมีอายกุารใชง้านเฉล่ียระหวา่ง 3 ปี ถึง 

19 ปีดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพการใชง้านของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ 

เน่ืองจากความสมบูรณ์ของเคร่ืองยนตก์ลไกต่างๆ อาจไม่อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ท าให้มีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาในระหวา่ง

การท างานไดสู้งกวา่เคร่ืองจกัรใหม่ รวมถึงการจดัหาอะไหล่และการบ ารุงรักษา 

ในเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีอายกุารใชง้านนานมาก บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแทนเคร่ืองจกัรเก่า ท่ีมีอายกุารใชง้านมา

นาน ดว้ยการจ าหน่ายออก แลว้น าเขา้เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ จากประเทศญ่ีปุ่นและแถบยโุรป  ท่ีมีอายกุารใชง้านน้อยกวา่เขา้มา

ทดแทน อย่างต่อเน่ือง   บริษทัฯ มีการดูแลรักษา และการใชง้านอย่างถูกวิธี จากทีมช่าง และผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีความ

เช่ียวชาญ  มีตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจกัรทุกคร้ัง ภายหลงัการออกงาน เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใชง้าน  มีการท า

ประกนัภยัใหก้บัเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ ดว้ย 

3. ความเส่ียงในการพ่ึงพาผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนกัรายใหญ่เพียงรายเดียวส าหรับธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ 

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

XCMG ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ยีห่อ้ XCMG  
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บริษทัฯ เน้นการพฒันา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั XCMG  ให้มากข้ึน  โดยไดรั้บความร่วมมือจาก XCMG ใน

การท าแผนธุรกิจ เพ่ือขยายฐานการจ าหน่ายสินคา้ ท่ีนอกเหนือจากรถเครน เช่น รถขุด รถเข็มเจาะ เป็นตน้ โดยทาง XCMG  

จดัส่งเคร่ืองปฏิบติัการจ าลอง และวศิวกรผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาอบรม และใหค้วามรู้กบับุคลากรในบริษทัฯ 

4. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

ในการจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนัก ทั้งเคร่ืองจกัรใหม่ และเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้นั้นเป็นการจดัหาจากต่างประเทศ ใน

สัดส่วนร้อยละ 95 ดงันั้นการจ่ายช าระเงินให้แก่ผูจ้  าหน่ายจึงตอ้งเป็นไปตามสกุลเงินของประเทศนั้นๆ โดยจะเป็น 3 สกุล

หลกั คือ เงินเยนญ่ีปุ่น (JPY), เงินยโูร (EUR) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) อีกทั้ง เป็นการซ้ือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น L/C Term 

ส าหรับเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ และไดรั้บเทอมการคา้ส าหรับการช าระเงินค่าเคร่ืองจกัรใหม่เป็นเวลา 360 วนั จากผูจ้  าหน่ายรถ 

XCMG จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีความเส่ียงจากก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน หากอตัราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลง

อยา่งเป็นนยัส าคญัระหวา่งวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือ-ขายเคร่ืองจกัร และวนัท่ีท าการจ่ายช าระเงินจริง  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้มีการท าสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินหาก

อตัราแลกเปล่ียนในช่วงท่ีตอ้งท าการช าระเงินมีความผนัผวนมาก ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีเป็นเงิน

สกลุเยนอยูป่ระมาณ 3.40 ลา้นเยน  และดอลลาร์สหรัฐอยูป่ระมาณ 8.47 ลา้นดอลลาร์  

5. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการด าเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้ นอาจมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการซ้ือขาย

เคร่ืองจกัร  เช่น ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการตอ้งช าระหน้ีแทนลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรในการเขา้ท าสญัญาร่วมรับผิด  

หรือความเส่ียงจากการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรให้กบัลูกคา้ล่าชา้ เป็นตน้ รวมทั้งมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการเกิด

อุบติัเหตุในระหวา่งการท างาน ซ่ึงในบางคร้ังการเกิดอุบติัเหตุดงักล่าว ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของ

บุคคลอ่ืน ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อาจมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการด าเนินงานได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากการด าเนินงานเป็นจ านวน 1 คดี คิดเป็นมูลค่าการถูกฟ้องร้องประมาณ  

11.87 ลา้นบาท (รายละเอียดของคดีความปรากฏอยูใ่นส่วนท่ี 1 ขอ้ 5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย ) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้

การก าหนดนโยบายท่ีจะไม่เขา้ท าสัญญาค ้าประกนัการขายในทุกกรณี รวมถึงการด าเนินการจดัเตรียมเอกสารการโอนให้

พร้อมและแจง้ให้ทราบถึงขอ้จ ากดัในการโอน เช่น ผูซ้ื้อตอ้งมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงสามารถท าการจด

ทะเบียนเคร่ืองจกัรได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการท างานท่ี

เนน้ในเร่ืองของความปลอดภยัสูงสุด นบัตั้งแต่การออกแบบการท างาน การปฏิบติังานโดยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และ

ด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภยั ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ท่ีเน้นในเร่ืองความ

ปลอดภยั รวมถึงการจดัท าประกนัภยัการเกิดอุบติัเหตุส าหรับการด าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัประกนัภยั

เหล่านั้นจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุในระหวา่งการด าเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณา

เพ่ิมวงเงินคุม้ครองใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงานนั้นๆ 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

                                   ช่ือ            จ านวน ร้อยละ 

1.  กลุ่มนายธงไชย  แพรรังสี (1) 390,222,367 51.54 

2.  นายสุทศัน์  หิรัญญาภินนัท ์ 19,805,803 2.62 

3.  นายพหล  ลิมปิสุข 16,256,691 2.15 

4.  นายอุดม  ยางกลุ 14,050,000 1.86 

5.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 12,068,422 1.59 

6.  นายชยัรัตน์  โกวทิมงคล 11,278,152 1.49 

7.  นายณรงคศ์กัด์ิ  ยิง่เจริญอนนัต ์ 11,000,041 1.45 

8.  นายชยัรัตน์  โกวทิจินดาชยั 11,000,000 1.45 

9.  นายพีระ  ด ารงมหาสวสัด์ิ 10,653,719 1.41 

10.  นายธนินรัฐ  ล้ิมภทัรนนัท ์ 9,513,000 1.26 

11.  อ่ืนๆ (2,680 รายผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.26)  251,209,679 33.18 

รวม 757,057,874 100.00 

หมายเหตุ : (1) กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี  ประกอบดว้ย   
 – นายธงไชย  แพรรังสี 204,958,333 หุน้ 

 

 

 – นางสาวอญัญชิ์สา  แพรรังสี 30,952,378 หุน้ 

 
 – นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี 30,952,377 หุน้ 
 – นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี 28,544,970 หุน้ 
 – นายวนัชนะ  แพรรังสี 28,544,670 หุน้  

 

 

 

 – นางสาวจิราลกัษณ์  แพรรังสี 28,301,321 หุน้ 

 
 

 

 

 

– นางสาววนิดา  ดาราฉาย 28,088,165 หุน้ 
 – นางสาวนทีพร  ดวงสวสัด์ิ 9,880,153 หุน้ 

 
  

 

 

 

390,222,367 

 

 

หุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              

ด้านงานขายและงานเช่า 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน     

การเงนิและงานสนับสนุนองค์กร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารด้านบัญชีและการเงนิ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านสนับสนุนงานบริหาร 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ด้านงานขาย 

จป.วชิาชีพ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านวศิวกรรม 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     
ด้านการรับเหมาก่อสร้าง 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านงานเช่าเคร่ืองจักรกลหนัก 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. ผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัท    ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2.  นายธงไชย  แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 

3.  นายวชัรินทร์  ดวงดารา กรรมการอิสระ 

4.  นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ 

5.  นางวรีะวรรณ  บุญขวญั กรรมการอิสระ 

6.  นายทฬัห์  สิริโภคี กรรมการ 

7.  นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ กรรมการ 

8.  นางสาววนิดา  ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

9.  นางสาวอญัญชิ์สา  แพรรังสี 1 กรรมการ 

10.  นางสาวจนัทร์จิรา   แพรรังสี กรรมการ 

หมายเหตุ : 1. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  พน้จากต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาว จันทร์จิรา แพรรังสี            
ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายช านาญ งามพจนวงศ ์หรือ นางสาววนิดา ดาราฉาย รวมเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
บริษัทฯ  ภายใต้ข้อบังคับท่ีก าหนดไวข้องบริษัทฯ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องทั้ งน้ี
คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ไดโ้ดยในการมอบอ านาจนั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งอ านาจของคณะกรรมการและมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจนคณะกรรมการบริษทั มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การ

ใชห้ลกัการบญัชี การบริหารคลงัสินคา้ และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

3) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ 

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปี งบประมาณเพ่ิมเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชง้บการลงทุน

ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ รวมทั้งก ากบัดูแลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

5) ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้และก าหนดแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีมี

อุปสรรค 

6) มีอ านาจอนุมติัเงินกู ้หรือการขอสินเช่ือใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูค้  ้ าประกนัหรือการช าระเงิน 

หรือการช าระหน้ีเพ่ือการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออ านาจอนุมติั

ด าเนินการของบริษทัฯ  

7) การก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอตัราก าลงั การคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การวา่จา้ง การเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ 

8) การก าหนดสวสัดิการพนกังาน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช ้

9) จดัให้มีรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนั

การณ์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคัญ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็น

สาระส าคญั 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางวรีะวรรณ บุญขวญั * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

*    เป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน  

  โดยมีนางจิตรา  ทองสมุทร  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามก าหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 

คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 



 

31 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร    ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายธงไชย  แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 

3. นางสาววนิดา  ดาราฉาย กรรมการบริหาร 

4. นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีศึกษาในรายละเอียด และกลัน่กรองงานให้คณะกรรมการบริษทั การก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจน

ใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั

ไดก้ าหนดไว ้หรือปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 
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1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯท่ีก าหนดให้

สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั ท่ีได้ก าหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

3) ก าหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง การ

เลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีก าหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้

6) ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม จ าน า จ านอง ค ้ าประกนั และการอ่ืน 

รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ

บริษทัฯ ภายใตอ้  านาจวงเงินแต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทัฯ 

7) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใด

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

และตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติั

รายการดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่าน

นั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว 

  



 

33 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

ผู้บริหาร   ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายธงไชย  แพรรังสี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินและงานสนบัสนุนองคก์ร / 

รักษาการผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นบญัชีและการเงิน 

3.  นายคีรินทร์  ชูธรรมสถิตย ์1 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการขาย และงานเช่า 

4.  นางสาววนิดา  ดาราฉาย ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นงานสนบัสนุนองคก์ร/ 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายสนบัสนุนงานบริหาร 

5.  นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นทรัพยากรบุคคล / 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หมายเหตุ : 1. นายคีรินทร์  ชูธรรมสถิตย ์ เขา้ด ารงต าแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์ตามแนวทางนโยบายของ

บริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดไวร้วมถึงการก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวมความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

และตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

2) มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย บุคคลตามจ านวนท่ีจ าเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ 

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีทุกต าแหน่ง รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม และมี

อ านาจในการปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังานตามความเหมาะสม 

3) เป็นตวัแทนและเป็นผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 

4) มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช าระเงิน การท าสัญญาซ้ือขาย การท า

สญัญาเช่าปฏิบติังาน และสญัญาเช่าทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ 

5) มีอ านาจในการอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ การเบิกเงินยมืทดรองจ่าย ตามท่ีก าหนดในอ านาจอนุมติัวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดให ้
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6) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

7) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 

8) ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 

9) พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินอ านาจสั่ง

การของฝ่ายงานนั้นๆ  

10)  มีอ านาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเห็นสมควรท าหนา้ท่ีจดัการและด าเนินการแทนประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารในเร่ืองท่ีจ าเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารซ่ึงอยู่ภายใต้

หลกัเกณฑข์องกฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัในแต่ละคราว 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ของคณะกรรมการบริษทั ให้แก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารนั้น ตลอดจนการมอบ

อ านาจให้แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการใน

ลกัษณะดงักล่าว ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ จะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาต่อไป 

นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการท ารายการใดเป็นรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การท ารายการดงักล่าวตอ้ง

ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไว้

ในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นางสาววนิดา  ดาราฉาย   เป็น

เลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็นผูรั้บผิดชอบและท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ี

ดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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ขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทัฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีหน้าท่ีตาม

กฎหมายของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 

1) ปฏิบติังานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยความระมดัระวงั 

2) บทบาทหนา้ท่ีในการใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหลกัการดงักล่าว 

3) เป็นผูป้ระสานงานด้านผูล้งทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี ดว้ยการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และ

ประชาชนทัว่ไป  

4) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6) จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ  พร้อมน าส่งให้คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม

อยา่งนอ้ย 7 วนั  เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม 

7) จดัการประชุมผูถื้อหุ้นและดูแลจดัเตรียมหนงัสือแจง้การประชุม วาระการประชุม รายงานประจ าปี  งบการเงินของ

บริษทัฯ หนงัสือมอบอ านาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และจดัส่งล่วงหนา้ให้ผูถื้อหุ้น 

เพ่ือให้มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลเหล่านั้นก่อนเขา้ประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจง้ประชุมและเอกสาร

แนบดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจและการลงประกาศแจง้ขอ้มูลในหนงัสือพิมพต์ามท่ีกฎหมายก าหนด 

8) ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนดในวนัประชุมผูถื้อหุน้เช่นการลงลายมือช่ือของผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม การมอบฉนัทะ องคป์ระชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ  

9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ 

10)  ติดตามการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11)  เป็นผูป้ระสานงานเร่ืองการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   

12)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษทัฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ จากนั้นคณะกรรมการ

จึงน ารายช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ส าหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะ

พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยาม

ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ซ่ึงคดัเลือกจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้น 

จากนั้นคณะกรรมการจึงน ารายช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผูบ้ริหารนั้นคณะกรรมการ

จะคดัเลือกผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ด้าน

การตลาด ดา้นบญัชี และดา้นการเงิน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เง่ือนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ สามารถสรุปสาระส าคญั

ไดด้งัน้ี  

1) คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยท่ีกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทั จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑว์ธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นก าหนดใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3) เม่ือมีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น     

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจากเง่ือนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของระบบการ

ตรวจสอบและถ่วงดุล จึงไดมี้การก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
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2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือเป็นผูมี้อ  านาจ

ในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยต้องไม่มี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในการเงินและการ

บริหารงานของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ลกัษณะท่ีอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพล

ของกลุ่มบุคคลใดๆ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจารณาผลตอบแทนส าหรับกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกันอน่ึง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มี

มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายเดือนประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท  

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

กรรมการอิสระและกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท  

ค่าเบีย้ประชุม เฉพาะกรรมการทีม่าประชุม ดงันี ้

เบ้ียประชุมประธานคณะกรรมการบริษทั คร้ังละ 12,000 บาท/คน  

เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคร้ังละ 10,000 บาท/คน  
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บ าเหน็จกรรมการ 

เม่ือมีการจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรบ าเหน็จตามความเหมาะสมให้กบักรรมการ   

ทุกต าแหน่ง แต่ทั้งน้ีผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลา้นบาท 

ส าหรับกรรมการท่ีท าหน้าท่ีมากกวา่ 1 ต าแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามต าแหน่งท่ีสูงกวา่เพียงต าแหน่ง

เดียวและกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั ก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ

ด าเนิน งานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

คณะกรรมการ 
ปี 2561 

รายละเอยีดของค่าตอบแทน 
  จ านวน(คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ 10 2,506,000.00 
เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและบ าเหน็จกรรมการ 

ยงัไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงรอจดัสรรโดยกรรมการ 

กรรมการบริหาร     

และผูบ้ริหาร 
5 17,890,150.00 

เงินเดือน โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพและประกนัสงัคม 

(ไม่รวมค่าน ้ ามนัเดือนละ 360 ลิตร ค่าโทรศพัทแ์ละอ่ืนๆ) 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และบ าเหน็จ 

ล าดบัที ่ รายช่ือ ค่าตอบแทนรายเดือน 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร 480,000.00 - 96,000.00 

2.  นายธงไชย แพรรังสี - - 60,000.00 

3.  นายวชัรินทร์ ดวงดารา 360,000.00 80,000.00 80,000.00 

4.  นางวรีะวรรณ บุญขวญั 240,000.00 80,000.00 80,000.00 

5.  นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 240,000.00 80,000.00 80,000.00 

6.  นายทฬัห์ สิริโภคี 240,000.00 - 60,000.00 

7.  นายช านาญ งามพจนวงศ ์ - - 80,000.00 

8.  นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี1 - - 20,000.00 

9.  นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี - - 70,000.00 

10.  นางสาววนิดา ดาราฉาย - - 80,000.00 

 รวม 1,560,000.00 240,000.00 706,000.00 

 หมายเหตุ :1. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  พน้จากต าแหน่งกรรมการวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

  

 

  



 

40 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานโดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 27  เมษายน 2550 ภายใตก้ารจดัการ

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บีที จ ากัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนร้อยละ 2.00  ของค่าจา้งและนายจ้าง
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหแ้ก่พนกังานร้อยละ 2.50 ของค่าจา้ง โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน 404,150.00 บาท 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงาน โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี  ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงมีสาระส าคัญ         

แบ่งออกเป็น  5  หมวด ดงัน้ี 

หมวด ที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกั และให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกๆท่าน อยา่งเท่าเทียมกนั  โดยไม่กระท าการ
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิ เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
โดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ อ านวยความสะดวก ให้ผูถื้อหุน้ทุกรายเขา้ร่วมประชุม โดยก าหนดวนั เวลา ท่ีเหมาะสม จดัสถานท่ีประชุม ท่ี
สามารถเดินทางไดส้ะดวกหรือใกลส้ถานีรถไฟฟ้า และเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ก่อนการประชุม 

3. บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ส าหรับพิจารณา ให้
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ 14 วนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนงัสือมอบฉนัทะ 3 รูปแบบตามท่ีกฎหมายก าหนด และรายช่ือ
ของกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน พร้อมทั้งค  าแนะน าในการมอบฉันทะ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเ้ขา้
ประชุมแทนได ้

4. ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัในการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนน ในระหวา่ง
การประชุม บริษทัฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ ในการแสดงความเห็น 
ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งการตั้งค  าถามใดๆ ตามวาระการประชุมไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการท่ี
ด ารงต าแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายในท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้มูล
และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ 

5. บริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ ลงคะแนนทีละคน 

6. บริษทัฯ ไม่ไดเ้พ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลง ขอ้มูลส าคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

7. หลงัเสร็จส้ินการประชุม บริษทัฯไดบ้นัทึกประเด็นขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้น  และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้โดยจดัส่งรายงานการ
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ประชุมผูถื้อหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ www.chukai.co.th  ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยด าเนินการดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กบัผูถื้อหุ้นในหนงัสือ

มอบฉันทะเพ่ือใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือ นายวชัรินทร์ ดวงดารา ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  คณะกรรมการบริษทั ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิมวาระใน

การประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูล 

3.  บริษทัฯ จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ โดยน าระบบบาร์โคด้เขา้มาใชใ้นการบนัทึกและแสดงผลการ

ลงคะแนน พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุม ซ่ึงจะมีการเก็บ

บตัรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกเวน้กรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกกรณี 

ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

4.  คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทั จดัท าและบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเผยแพร่รายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงัการประชุมเสร็จส้ินไม่เกิน 14 วนั  

5.  บริษทัฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการขอ้มูลภายใน โดยจดัให้รับทราบเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ขอ้มูลภายในจะสามารถปฏิบติัไดเ้ฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

โดยทั้ งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อขอ้มูลภายใน ไม่

น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และบริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

6.  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 
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รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเห็นชอบดว้ยกบัรายการระหวา่ง

กนันั้น ทั้งน้ี การอนุมติัการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ความยติุธรรม ความสมเหตุสมผลของ

รายการและเป็นไปตามเง่ือนไขและราคาตลาด นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

รายการระหวา่งกนั จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการระหวา่งกนัในลกัษณะดงักล่าวได ้เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเขา้ข่ายตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ก าหนด หรือกฎของ 

ตลท. บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอกและได้

เปิดเผยรายการะหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ในรายงานประจ าปี

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามค าแนะน าของส านักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบัติตามาตรา 89/12(1) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งจะ

กระท าธุรกรรมกบับริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นมี

ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงจะกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง

ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  ทั้งน้ีโดยฝ่ายจดัการ

จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตามความประสงคต์่อไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้

กรรมการปฏิบติัตามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบ้ริหารไม่ใหน้ าขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั และห้ามผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน   ท าการ

ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผย และ 3 วนั หลงัการเปิดเผยขอ้มูล งบการเงิน แก่สาธารณชน 

โดยก าหนดไวใ้นประกาศของบริษทัฯ เร่ืองนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ทั้งน้ี ได้

มีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารฝ่าย

ต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) 

ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลทัว่ไปจาก ก.ล.ต. 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในได้แก่ พนักงานและ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ คู่คา้ คู่แข่ง และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯ นั้นได้

ตระหนกัถึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงสร้างความสามารถในการแข่งขนัสร้างก าไร และสร้างความส าเร็จในระยะ

ยาวของบริษทัฯ ได ้ โดยบริษทัฯ จะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

ผู้มส่ีวนได้เสีย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย ์โดยยึดมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจให้ย ัง่ยืน และเป็นผูน้ าด้านมาตรฐาน      

การให้บริการด้านรับเหมาฐานราก และ บริการเคร่ืองจักรกลหนักด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีน่าพึงพอใจในระยะยาว 

คู่ค้า ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตย์ในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดย      

ปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง บริษทัฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่งขนั 

เจ้าหนี ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้ งในด้านคุณภาพของบริการท่ีดี        

ท่ีไดม้าตรฐานและการใหบ้ริการหลงัการขาย รวมทั้งการรักษาความลบัของลูกคา้ 

พนักงาน บริษทัฯ จะปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรม โดยมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และประสิทธิภาพ

ในการท างานใหแ้ก่พนกังานและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

สังคม บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบาย            

ท่ีจะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัฯ ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ  Quality Management System  แ ล ะ  BS OHSAS 18001:2007 ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ 

Occupational Health and Safety Management System จ าก  TUV Rheinland Cert GmbH  น อกจากนั้ น

บริษทัฯ พึงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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ส าหรับมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของ

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และพนักงาน ผูแ้จ้งเบาะแส 

สามารถส่งขอ้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีตอ้งการแจง้เบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียน พร้อม ช่ือ ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรับเร่ือง ตามท่ีบริษทัก าหนด โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้

ร้องเรียน ดงัน้ี  

⬧ ทางไปรษณีย ์

• ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

• บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท์ 02-715-0000  หรือส่ง E-mail : Info@chukai.co.th  และทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู ้แจ้งเบาะแสเป็น

ความลบั  

⬧ ทางอีเมล ์ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ : watcharin@chukai.co.th  

• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : werawan@chukai.co.th 

• เลขานุการบริษทั : wanida@chukai.co.th  

⬧ ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั  www.chukai.co.th  

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั  

เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระท าโดยเจตนาสุจริต บริษทั จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูล

ใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ข้อมูลไวเ้ป็นความลับ โดยจะจ ากัดเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัหา้มเปิดเผย

ต่อบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

  

mailto:Info@chukai.co.th
mailto:watcharin@chukai.co.th
mailto:werawan@chukai.co.th
mailto:wanida@chukai.co.th
http://www.chukai.co.th/
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ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าผิด หรือทุจริตนั้น จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัตามระเบียบ

ท่ีบริษทัก าหนดไว ้และหากเป็นการกระท าผิดท่ีขดัต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผิดจะไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินัยตาม

ระเบียบของบริษทั ค าตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัส้ินสุด  

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบริษทั ค านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) โดยก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุม

และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียงบริษทัฯ พยายามควบคุมและบริหารความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด และยงัค านึงถึง

เร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ กลุ่ม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั และการก ากบัดูแลกิจการงบการเงินของบริษทัฯ และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี โดยการจดัท างบ

การเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือ

ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็น

อิสระอยา่งเพียงพอ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความสัมพนัธ์ของผู้ลงทุน 

ภายหลงับริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มีนโยบายจะจดัให้มีผูดู้แลงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อดูแล

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ งรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปตลอด จน 

ขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อนกัลงทุนสถาบนั   ผูถื้อ

หุน้ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัไดมี้การเผยแพร่ใน

เวบ็ไซตน์ักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยมี นางสาววนิดา  ดาราฉาย  ผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารดา้นงานสนบัสนุนองคก์ร ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ สามารถติดต่อไดท่ี้ โทรศพัทห์มายเลข 02-715-0000 

หรือ www.chukai.co.th  

http://www.chukai.co.th/
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- ก าหนด วสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ 

- ก ากบัดูแลและติดตามผลการปฏิบติัของฝ่ายบริหารอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี

วางไว ้ 

- ดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ  

- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์อยา่ง

สูงสุด 

- ดูแลสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทั เขา้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงาน เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน  
ไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  

ในปี 2561 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริษทั จ านวน 9  ท่าน ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    จ านวน  4  ท่าน 

• กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ   จ านวน  5   ท่าน 

ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกและไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  56  ของกรรมการ

ทั้งคณะ ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้ งคณะ ดังนั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมัน่ใจว่ากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะ

ตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีการก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ย่างชดัเจน ท าให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถ่วงดุลในมติท่ีส าคญั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้น รวมทั้ง อ านาจท่ีมอบให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการบริษทัจะไม่สามารถอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือ
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บุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ

จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมีการจดัหนงัสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละคร้ัง ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอและมากพอท่ีกรรมการ

จะสรุปปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ได้เชิญผูส้อบบัญชีเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้สารสนเทศเพ่ิมเติม และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงาน

การประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้ฝ่ายบริหารจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนเพ่ือน าเสนอในการประชุม

คร้ังถดัไป เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั สามารถติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้

 ในปี 2561 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั้งส้ิน 9 คร้ัง เวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ในแต่ละคร้ังจะเชิญ   
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมให้สารสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เป็นการประชุมวาระปกติ        

4 คร้ัง และเป็นการประชุมระหวา่งกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  4 คร้ัง  
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รายละเอยีดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มดีงันี ้

 

รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง 

ประชุม

กรรมการบริษัท 

ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      

(9 คร้ัง) 

ประชุมทั้งหมด      

(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 9/9 - 

2. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ / รองประธานกรรมการ 7/9 - 

3. นายวชัรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 9/9 8/8 

4. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 9/9 8/8 

5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 9/9 8/8 

6. นายทฬัห์ สิริโภคี กรรมการ 7/9 - 

7. นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ กรรมการ 9/9 - 

8. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี1 กรรมการ 2/9 - 

9. นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ 8/9 - 

10. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการบริษทั 9/9 - 

หมายเหตุ : 1. นางสาวอญัญชิ์สา แพรรังสี  พน้จากต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 30 เมษายน 2561 

คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นค ร้ังท่ี  2/2549 เม่ื อวัน ท่ี  25 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริษัท  ค ร้ังท่ี  

19/2549 เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงมีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้การประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งด่วน 
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คณะกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่านโดยอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามรายละเอียดในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกบั

ผูบ้ริหารเป็นประจ าประมาณเดือนละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้การประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งด่วน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจารณาผลตอบแทนส าหรับกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละก าไรสุทธิใกลเ้คียงกันอน่ึง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้งส้ิน  17.89 ลา้นบาท 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1.  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบั

บริหาร และระดบัปฏิบติังานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี

ผูป้ฏิบัติงาน ผูติ้ดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสาย

งานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ก็ไดท้ าการประเมินและทบทวนระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ ในการตรวจสอบบญัชีประจ าปีและไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงินโดยออกหนา้รายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการ

เงินส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบติัตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถ

ท าหน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
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2.  การประเมินความเส่ียง บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้ งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง เพ่ือก าหนดมาตรการบริหาร

ความเส่ียงและติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ  
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ความรับผดิชอบต่อสังคม  
1.  การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี พนกังาน และต่อสงัคม ดว้ย

ความซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรม ใหข้อ้มูล และค าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้ และบริการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้   

บริษทัฯมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการประเมินคูค่า้ ผูข้าย หรือผูรั้บเหมา โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคา้ 

ท่ีจะน ามาเป็นรายช่ือผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ( Vendor List ) ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง อยา่งชดัเจน มีการ

เปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินคา้ ความครบถว้นถูกตอ้งของการส่งมอบสินคา้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั แบบฟอร์มใน

การคดัเลือกผูข้าย หรือ ผูรั้บเหมา มีแบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพผูข้าย แบบประเมินความเส่ียง และมีการรายงานผลต่อ

ผูบ้ริหารเพื่อรับทราบผลปฏิบติังานดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ รวมถึงพฒันาความสมัพนัธ์อนัดี

ต่อคู่คา้  

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี พนกังาน และต่อสงัคม ดว้ย

ความซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรม ใหข้อ้มูล และค าแนะน าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้ และบริการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ 

2.  การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของพนกังาน ไม่ใชแ้รงงาน

เด็ก ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีทั้งหนา้ท่ีการงาน และครอบครัว  โดยบริษทัฯ มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ

ต่างๆ เช่น เบ้ียประกนัชีวิต เคร่ืองแบบพนกังาน อาหารกลางวนั  แจกทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาให้กบับุตร ธิดาของ

พนกังาน และเงินช่วยเหลืองานศพของญาติพนกังาน 

ทางบริษทัฯ มีนโยบายพฒันาบุคลากรในปี 2561 บริษทัฯไดส่้งเสริมการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกสรรวทิยากรท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเขา้มาใหค้วามรู้แก่พนกังานภายในองคก์ร ซ่ึงคิด

เป็นชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 4,034 ชัว่โมง หรือเฉล่ีย 20 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลกัสูตร

การอบรม รวมถึงการจดัใหมี้การทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีไดรั้บอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ป

ปรับใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

ในปัจจุบันบริษัทส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองตามข้อก าหนดทางกฎหมายและตาม

ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO9001 : 2015 
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3.  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคา้และบริการ

โดยตรงจากบริษทัฯ ให้ความมัน่ใจไดว้า่นอกจากจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีราคาท่ียติุธรรม มีคุณภาพท่ีดี บริษทัฯ มีนโยบาย

ท่ีให้ลูกคา้ไดรั้บความเป็นธรรมจากการรับสินคา้ และบริการท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยก าหนดให้มีการรับประกนัสินคา้

ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4.  การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในกรอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงการดูแลสงัคมและ ส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั จึงมีนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร และ พนกังานบริษทัไดรั้บทราบเก่ียวกบันโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี ในการพฒันาชุมชนและส่งเสริมการศึกษา และค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 

• ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการดงัน้ี 

• การพฒันาดา้นการศึกษา  โดยบริษทัฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษา ใหแ้ก่บุตรพนกังาน ซ่ึงในปี 2561 ไดม้อบ

ทุนการศึกษาใหก้บับุตร ธิดา พนกังานต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 17  

• สนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนใกลเ้คียงหรือตามความเหมาะสม เช่น  

เขา้ร่วมสนบัสนุน ค่ายโฮมฮกั โฮมใจ คร้ังท่ี 14 ท่ีจดัข้ึนจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นมะเร็ง และ 

พิการซ ้ าซอ้น  

• มอบน ้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมชูก าลงัเน่ืองในเทศกาลสงกรานตใ์หก้บั สถานีต ารวจ บางเสาธง  

• สนบัสนุนโครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าชายเลน ณ ท่าเทียบเรือบา้นนาเกลือ จ.ตรัง 

• บริจาคส่ิงของเพ่ือช่วยเหลือ สปป.ลาว ท่ีประสบอุทกภยัน ้ าท่วมจากสนัเข่ือนแตก 

• กิจกรรม “รวมใจ ร่วมให ้ ร่วมแบ่งปัน” โดยร่วมกนับริจาคขา้วสารใหก้บัชาวบา้นและผูท่ี้ยากไร้ ท่ีอยูล่ะแวก   

อ.พนสันิคม จ.ชลบุรี 

• กิจกรรมเชิญชวนพนกังานร่วมบริจาคโลหิตใหก้บัโรงพยาบาล ในโครงการจิตอาสาเราท าความดี บริจาคโลหิต  

ดว้ยหวัใจเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

ในกิจกรรมต่างๆ ไดมี้การวางแผนโดยคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม เพ่ือใหผู้บ้ริหารและ พนกังานมีกิจกรรมร่วมกนั 

และเป็นการสร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง บุคลากรในองคก์ร และ สงัคมส่วนรวม 
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คณะท างานกจิกรรมเพ่ือสังคม CSR ประกอบด้วย  

1) ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

2) ตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใตน้โยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรในองคก์รก่อน และ ชุมชนโดยรอบ โดย

ท าแผนประจ าปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ  

 

นโยบายคุณภาพประจ าปี 2561 

• บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยกระดบัระบบการจดัการคุณภาพมาตรฐาน ISO จากเดิม ISO 9001:2008 เป็นมาตรฐาน ISO 

9001:2015 แลว้ ยงัคงใหค้วามส าคญักบันโยบายคุณภาพ โดยก าหนดไวด้งัน้ี  

1. ดา้นการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพ่ือมุ่งเนน้ส่งเสริม พฒันาปรับปรุงงานบริการใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีข้ึน  

และยกระดบัการใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานสากล ยอมรับไดโ้ดยทัว่ไป 

2. ดา้นลูกคา้ มุ่งพฒันาการใหบ้ริการท่ีครบวงจร ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยวธีิการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อ

แกปั้ญหาและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งทนัท่วงที  

3. ดา้นบุคลากร มุ่งส่งเสริม และยกระดบัศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตส านึกในการป้องกนัความเส่ียง

เพ่ือลดอุบติัเหตรุะหวา่งการปฏิบติังานของพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตน้โยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  

1. บริษทัฯ จะพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมาย มาตรฐานสากล และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างวฒันธรรม ความปลอดภยัในการ

ท างานใหก้บัพนกังาน หรือลูกจา้ง ใหเ้กิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื  

2. บริษทัฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการท างาน เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหพ้นกังาน และสนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัถึงการท างาน

ดว้ยความปลอดภยั รวมทั้งก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานหรือลูกจา้งปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั

และ อาชีวอนามยัท่ีก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน  

3. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัและประเมินความเส่ียงของอนัตรายและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ โดยจ าด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบการป้องกนัและแกไ้ขความเส่ียงจะถูกน าไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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4. บริษทัฯ จะพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ และสร้างจิตส านึกใหก้บัพนกังานทุกระดบัในความส าคญัของงานดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน  

5. บริษทัฯ จะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ

ท่ีก าหนดไวใ้นแผนประจ าปี  

6. บริษทัฯ จะสนบัสนุนกิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการจดัการ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

โดยทุกปีทางบริษทัฯ จะเก็บสถิติ การเกิดอุบติัเหตุระหวา่งการท างานเพ่ือรายงานทีมผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือทราบ

และมอบหมายนโยบายต่อไป  

นโยบายการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาและลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ก าหนดใหก้ารไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายส าคญั ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และก าหนดใหฝ่้ายบริหารจดัการสารสนเทศ ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ 
ในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทั เพ่ือป้องกนัไม่ให้
บุคคลภายนอกเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ีหากพบขอ้สงสยัวา่ผูใ้ดใชร้ะบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ
ในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ สอบสวนและ
ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของพนกังานนั้นๆ 
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัรวม 
3  ท่านเขา้ร่วมประชุมนั้น คณะกรรมการไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการ
ไดแ้สดงความเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีวดัผลไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และพนกังานและก าหนดวธีิปฏิบติังาน ระเบียบปฏิบติังาน บทลงโทษส าหรับผูก้ระท าความผิดไวใ้นคู่มือพนกังาน 

2. การบริหารความเส่ียง : บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง เพ่ือก าหนด
มาตรการบริหารความเส่ียงและติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร : บริษทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดบั และมีขั้นตอนในการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล : บริษทัฯ ไดเ้สนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่ง
เพียงพอ จดัให้มีการกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส าหรับการใชง้านระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ยเป็นประจ า
ทุกเดือน พฒันาระบบเพ่ือการบริหารสินทรัพย ์การเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ใหไ้ดต้ามก าหนดระยะเวลา จดัท าขอ้มูล
ทางดา้นบญัชีและการเงินไดต้รงตามก าหนด 

5. ระบบการติดตาม : บริษทัฯ มีการเปรียบเทียบเป้าหมายการด าเนินธุรกิจกบัผลการด าเนินงานจริง รวมทั้งการท า
รายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกไตรมาส 

นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั ไดศึ้กษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดา้นบญัชีของบริษทัฯ ตามท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวา่จ าเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานให้รัดกุม
และเหมาะสม ซ่ึงไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข   

 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 7/2554  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติแต่งตั้งให้นางจิตรา ทอง

สมุทร ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 7 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากว่าเป็นบุคคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบติังานท่ีผ่านมา ซ่ึงมีความเขา้ใจในกิจกรรม และการด าเนินงานของบริษทัฯ 

(ประวติัตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบัญชีหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการ

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายพระราชบญัญติับริษทัมหาชน อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนอยู่

กบักระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดว้ย 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย จะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะค านึงถึงกระแสเงิน

สด และฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นส าคญั 

รายการระหว่างกนั 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ตามนโยบายของบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดให้การท ารายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่

ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามการคา้ปกติ ฝ่ายบริหารสามารถ

ด าเนินการไดต้ามปกติ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งน าเสนอการท ารายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล รวมทั้งเง่ือนไขในการท ารายการนั้นๆ 

ส าหรับในกรณีท่ีการท ารายการระหวา่งกนัไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ จะก าหนดให้ตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา

รายการดงักล่าว บริษทัฯ จะใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง

กนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและ   ใหค้วามเห็นต่อ 

คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการท า

รายการระหวา่งกนัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 

ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่ง

กนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับริษทั  บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดใหเ้ง่ือนไขของการท ารายการจะตอ้งเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินงานทางการคา้ปกติและ

เป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความ

จ าเป็นและความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ  รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษทัฯ จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านนั้ นๆ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินและการรายงานผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของ ตลท. 
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รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2561 

บริษทั / บุคคล 
ที่เกีย่วข้องกนั 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
งบการเงนิรวม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี  2561 

คุณธงไชย แพรรังสี  
 

กรรมการ / ผูถื้อหุ้น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายค่าท่ีดินของ TCH ใหคุ้ณ
ธงไชย แพรรังสี เน่ืองจากรายการดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยใ์นคดีลม้ละลาย จึงบนัทึกเป็นรายการค่า
เช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

- ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 

ขายส่ิงปลูกสร้างของ บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ี
ลิฟท ์จ  ากดั บริเวณถนนพหลโยธิน ต าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ตั้งแต่
วนัท่ี 30 พ.ย.55 เป็นจ านวนเงิน 5.0 ลา้นบาท 
ให้กบัผูใ้ห้เช่า 

 - ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 
 

1.20 
0.00 
0.00 
1.20 

 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1 ) บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสญัญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านบัแต่วนัดงักล่าว 
2 ) ค่าเช่าคา้งจ่ายนบัแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2545 จนถึงวนัยกเลิกสญัญาเช่าได ้หยดุการ
เคล่ือนไหวแลว้ อยูร่ะหวา่งรอฟังผลการพิจารณาของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
3 ) ส าหรับอาคารส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าซ่ึงตอ้งร้ือถอนออกไป บริษทัยอ่ยไดข้อให้
ผูใ้ห้เช่าซ้ืออาคารดงักล่าว และผูใ้ห้เช่าตกลงซ้ือในราคา 5 ลา้นบาท โดยขอช าระราคาดว้ย
การหกักลบลบหน้ีกบัค่าเช่าคา้งจ่ายซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ  านวน 6.2 ลา้นบาท 
4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ภายหลงัการหกักลบลบหน้ี มีค่าเช่าคา้งจ่าย 1.20 ลา้นบาท 

อยา่งไรก็ตามยงัคงเง่ือนไขท่ีวา่บริษทัยอ่ยจะยงัไม่ช าระค่าเช่าจนกวา่คดีจะส้ินสุด และ 

นายธงไชย แพรรังสี ยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย ์หรือศาลมีค  าสั่งให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับภาระค่าเช่ามากกวา่ท่ีบริษทัยอ่ยตั้งไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจดัการไดด้ าเนินการดงักล่าวดว้ยความสมเหตุสมผล
ตามสภาพท่ีมีข้อจ ากัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมประโยชน์ และสม
ประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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บริษทั / บุคคล 
ที่เกีย่วข้องกนั 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ งบการเงนิรวม ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี  2561 

คุณธงไชย แพรรังสี 
 

กรรมการ / ผูถื้อหุ้น กรรมการของบริษทัฯ ให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
กูย้ืมเงินระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการโดยมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6  

- ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
 
 

14.00 
59.00 
19.00 
54.00 

กรรมการให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
โดยการกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี  
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการท ารายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้มีความเห็นว่าการ
ท ารายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือเสริมสภาพ
คล่องตามความจ าเป็น โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6% ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียต ่าสุด
ของวงเงินหมุนเวียนท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคาร และเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล 

บริษทั เครนแดง จ ากดั ผูถื้อหุ้น 
(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และอะไหล่ 
ยอดท่ีแสดงเป็นจ านวนรวมของรายการค้ากับ 
บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 
ลูกหน้ีการคา้:- 

- ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 

เจา้หน้ีการคา้:- 
 - ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 

2.71 
0.32 
3.01 
0.02 

 
 

0.56 
0.93 
0.70 
0.79 

รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้
หลกัเกณฑเ์ช่นลูกคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณจิราลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2556  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ของบริษทัฯ ได้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว         
มีความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการด าเนินธุรกิจ  
 



 

61 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

บริษทั / บุคคล 
ที่เกีย่วข้องกนั 

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
งบการเงนิรวม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี  2561 

บริษทั 20 ออ๊คชัน่ จ  ากดั ผูถื้อหุ้น 
(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และอะไหล่ 
ยอดท่ีแสดงเป็นจ านวนรวมของรายการค้ากับ 
บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 
ลูกหน้ีการคา้:- 

- ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 

เจา้หน้ีการคา้:- 
 - ยอดตน้งวด 
- เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
 
 
 

0.08 
0.24 
0.32 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้
หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้ งน้ี คุณจิราลักษณ์ แพรรังสี  ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯได้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว                
มีความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการด าเนินธุรกิจ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามส าคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษทัฯ ให้มีการจดัการท่ีดี  ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  ระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปโดยก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูล

ทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เขา้มาท าหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมถึงจดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือให้เช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผล

ต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงิน  การดูแลรักษาทรัพยสิ์นมีระบบการป้องกันท่ีดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการด าเนินการ            

ท่ีผิดปกติ การเปิดเผยรายการเก่ียวโยง หรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง                  

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ งบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้นั้น ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

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

       ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 

        ประธานกรรมการบริษทั 
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หมายเหตุ : กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น และไดต้รวจสอบแลว้วา่ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ตามขอ้ 

ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี กรรมการทุกท่านยงัไดผ้า่นการอบรมจาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

ประวตักิารท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที ่

นางสาววไิล นกัวิฬา 
⬧ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

50  ปริญญาตรี สาขาการ
บญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

2555 – ปัจจุบนั 

2550 - 2555 

 

2540 - 2550 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี – การเงิน 

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ากดั 

 หวัหนา้แผนกบญัชี – การเงิน 

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ากดั 

นางปาจรีย ์ศรีสุวรรณ 
⬧ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

55  ปริญญาตรี สาขาการ
บญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

2557 – ปัจจุบนั 

2555 – 2557 

 

2551 – 2555  

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 ผูช่้วย ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการส านกังาน 

 บริษทั วฒันสิริโลหการ จ ากดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

1   ประธานกรรมการ  2   รองประธานกรรมการ     3   กรรมการ      4   ประธานกรรมการบริหาร     5   กรรมการบริหาร  6   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        
7   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  8   กรรมการผูจ้ดัการ  9   ผูบ้ริหาร 

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         
นายวชัรินทร์ ดวงดารา                    3, 6         
นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 3, 7         
นางวรีะวรรณ  บุญขวญั 3, 7         
นายทฬัห์ สิริโภคี 3         
นายธงไชย แพรรังสี 3, 4, 9 3 3 3 3 
นายช านาญ  งามพจนวงศ ์ 3, 5, 9 3 3 3 3 
นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 
นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี 3, 5, 9   3 3   
นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี      3, 8   
นายนพดล คุปตสรรค ์  3, 8  

 
 



 

75 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 
ภาพรวมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ปี 2561 บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีขาดทุนค่อนขา้งมาก โดยรายรับรวม หดตวัลง 251.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

21.75 จาก 1,157.35 ลา้นบาทในปี  2560  เป็น 905.68 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ขาดทุนสุทธิ 163.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 637 จากปี 2560 ท่ีก าไรสุทธิ 30.42 ลา้นบาท ทั้ งน้ีเป็นเพราะงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ท่ีบริษทัฯ รับงานจาก    

บมจ.ซิโน-ไทย เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (STECON) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู มูลค่างาน

เกือบ 500.0 ลา้นบาท ล่าชา้ออกไปจากแผนงานค่อนขา้งมาก โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการจริงจงัในเดือนกนัยายน 2561 ประกอบ

กบับริษทัเพ่ิงเร่ิมงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ในปี 2560 จึงยงัไม่มีงานในมือ (Backlog) ท่ีจะรองรับส่งผลให้การรับรู้

รายไดข้าดช่วงไป ในขณะท่ีเม่ือรับงานแลว้บริษทัก็จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัเตรียมทั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และบุคลากร ไวใ้นการ

ท างาน ตอ้งแบกรับตน้ทุนเหล่าน้ีไวด้ว้ย รายไดท่ี้คาดวา่จะไดจ้ากงานรับเหมาฐานราก (เขม็เจาะ) ประมาณ 600.0 ลา้นบาท

ลดลงเหลือเพียงประมาณ 270.0 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัธุรกิจใหบ้ริการงานเช่าเคร่ืองจกัร งานท่ีรับไวบ้างส่วนกวา่ 100.0 

ลา้นบาท ก็ถูกเล่ือนออกไปเป็นปี 2562 เน่ืองจากการก่อสร้างโครงสร้างไม่แลว้เสร็จ การยกและติดตั้งเคร่ืองจักรจึงยงั

ด าเนินการไม่ได ้ท าใหไ้ม่สามารถชดเชยค่าเส่ือมราคาท่ีมีอยูสู่งถึง 321.0 ลา้นบาทได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสดัส่วนรายรับจากการ

ขาย : รายรับจากการใหบ้ริการ : รายรับธุรกิจรับเหมาฐานราก (เขม็เจาะ) อยูท่ี่ 29 : 41 : 30 

ส าหรับปี 2562 ผลประกอบการของบริษทัฯ น่าจะดีข้ึน ทั้งจากงานรับเหมาฐานราก (เขม็เจาะ) ท่ีมี Backlog พร้อม

รับรู้รายไดป้ระมาณ 600.0 ลา้นบาท และธุรกิจใหบ้ริการงานเช่าเคร่ืองจกัร ท่ีมี Backlog เกือบ 300.0 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 

บริษทัฯ ยงัคงชะลอการลงทุนในส่วนธุรกิจให้บริการงานเช่าและเน้นการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยู่ในการหารายไดอ้ยา่งเต็มท่ี

ควบคู่ไปกบัการบริหารตน้ทุนทั้ง 2 ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส าหรับงานขาย เน้นท าตลาดร่วมกบั XCMG อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างโอกาสในการขายเคร่ืองจกัรก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากรถเครน (Truck Crane) และรถขุดเจาะ

(Drilling Rig) ท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายอยูใ่ห้กบัผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซ่ึงในปี 2561 ไดเ้ป็นผูป้ระสานงานขาย

ระหว่าง XCMG กบับริษทัรับเหมาก่อสร้างวางท่อก๊าซ ในการจัดหาเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์หลากหลายชนิด มูลค่ากว่า 

500.00 ลา้นบาท 
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การวเิคราะห์ก าไรขาดทุน 

รายได้ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลง 211.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.9 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุส าคญัมา
จากการลดลงของรายไดจ้ากการให้บริการงานเช่า ซ่ึงลดลง 178.52 ลา้นบาทคิดเป็น ร้อยละ 32.4 เน่ืองจากในปี 2560 มี
งานโครงการติดตั้งกงัหันลม มูลค่ากวา่ 180.0 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2561 ไม่มีงานโครงการท่ีมีมูลค่าสูง ประกอบกบังาน
ท่ีรับไวใ้นปี 2561 ตอ้งถูกเล่ือนออกไปท าในปี 2562 อีกกวา่ 100.0 ลา้นบาท และการลดลงของรายไดจ้ากการรับเหมางาน
ฐานราก (เขม็เจาะ) อีก 65.16 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 อนัเป็นผลมาจากความล่าชา้ของงานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ
สายสีชมพ ู รวมถึงการท่ีบริษทัไม่มี Backlog ในปี 2560 เน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมธุรกิจ 

ค่าใช้จ่าย 

ปี 2561 ค่าใชจ่้ายในการขาย/บริการและบริหาร เพ่ิมข้ึน 10.49 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 6.67 จาก 154.76 ลา้นบาท

ในปี 2560 เป็น 165.25 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นผลจากการท่ีบริษทัไดข้ายท่ีดินพร้อมโรงงานเดิมท่ีถนนบางนา-ตราด กม.7 

เน้ือท่ี 600 ตรว. แลว้มาเช่าท่ีดินพร้อมอาคารส านกังานและโรงงาน เน้ือท่ีรวมเกือบ 35 ไร่ ท่ีถนนบางนา-ตราด กม.22 เพื่อ

รองรับการขยายงานของธุรกิจรับเหมางานฐานราก ซ่ึงมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก ประกอบกบัท่ีตั้งโรงงานเดิม

ปัจจุบนัมีความเจริญ ชุมชนหนาแน่น ไม่สะดวกส าหรับการเขา้-ออกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 2.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.65 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในปี 2561 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงิน ใกลเ้คียงกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่สามารถลดภาระหน้ีไดม้ากนกั อนัเป็นผลมาจาก
การท่ีรายไดล้ดนอ้ยลง 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 163.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 193.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 637 เม่ือเทียบกบั

ปี 2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายรับรวม จนไม่สามารถชดเชยค่าเส่ือมราคา ท่ีมีกวา่ 300.0 ลา้นบาทได ้

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษัทฯ ในปี  2561  จ านวน  2,808.16 ล้านบาท  เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ท่ีมี

จ านวน 2,935.74 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 127.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 65.30 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 13.97 ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนในหมวดลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  หมวดสินคา้คงเหลือ ในขณะท่ี

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 192.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.81 โดยเป็นการลดลงในหมวดท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

230.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 
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หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนทั้งส้ินเท่ากบั 1,736.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 35.72 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบั 1,701.27 ลา้นบาท โดยหน้ีธนาคารและสถาบนัการเงิน

ลดลง  102.86 ลา้นบาท จากภาระหน้ีรวม 936.75 ลา้นบาทในปี 2560 คงเหลือ 833.89 ลา้นบาทในปี 2561 ในขณะท่ีบริษทัฯ

ใชเ้ครดิตเทอมท่ีไดจ้าก XCMG ระยะเวลา 12 เดือนมากข้ึน ท าใหเ้จา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 96.46 ลา้นบาท จาก 345.27 ลา้นบาท

ในปี 2560 เป็น 441.73 ลา้นบาทในปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2561 บริษทัฯ เร่ิมมีปัญหาสภาพคล่อง จนผิดนัดช าระหน้ี

ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงไดมี้การเจรจาหน้ีกบัเจา้หน้ีทุกรายแลว้ ส่วนใหญ่ไดรั้บการผอ่นปรนหน้ี และอยูร่ะหวา่งการ

เจรจากบับางแห่งอยู ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 1,071.17 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงมี

มูลค่าเท่ากบั 1,234.47 ลา้นบาท จ านวน 163.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.23 อนัเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัขาดทุนใน

บริษทัยอ่ย 

สภาพคล่อง 

ผลจากการท่ีรายรับบริษทั ลดลงและขาดทุนสุทธิ  ท าใหส้ภาพคล่องของบริษทัฯ เร่ิมประสบปัญหา มีการเจรจากบั

เจา้หน้ีขอชะลอการผอ่นช าระหน้ีบา้ง โดยกระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานเหลือเพียง 96.46 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีกระแส

เงินสดใชไ้ปจากการลงทุน 15.25 ลา้นบาท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 100.47 ลา้นบาท ส่งผลให้

เม่ือส้ินงวดบญัชี บริษทัฯ คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากบั 2.14 ลา้นบาท และมีอตัรา

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 1.38 เท่า ในปี 2560 เป็น 1.62 เท่าในปี 2561 

ส าหรับในปี 2562 ธุรกิจของบริษทัฯ น่าจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน รายรับท่ีเล่ือนมาจากปี 2561 คาดวา่น่าจะรับรู้ไดห้มด

ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงชะลอการลงทุนในส่วนธุรกิจให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรและระบายเคร่ืองจกัรท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ออกไป ส่วนธุรกิจรับเหมาฐานราก ก็จะตอ้งเร่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมตน้ทุนให้อยู่กรอบท่ียอมรับได ้

รวมถึงการเร่งติดตามหน้ีคา้งช าระจากลูกหน้ีการคา้ใหเ้ขม้ขน้ข้ึน เพ่ือเสริมสภาพคล่องของบริษทัฯ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม และ      

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั ชูไก จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพ

บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ ใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 33 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของรายได ้

โดยรายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัมีรายการจ านวนมาก และมีนัยส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ท าใหก้ลุ่มบริษทั อาจมีความเส่ียงจากการรับรู้รายไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการให้บริการของ

กลุ่มบริษทั รวมถึงขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพ่ือ

ก าหนดจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ โดยตรวจสอบกบัใบแจง้หน้ีและเอกสารยนืยนัการใหบ้ริการจาก

ผูรั้บบริการ และทดสอบการตดัยอดการรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

เน้ือหาสาระดงักล่าวให้หลกัฐานการตรวจสอบวา่การรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการ ไดถู้กบนัทึกอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง

ตามรอบระยะเวลาบญัชี 

สินค้าคงเหลือและเคร่ืองจกัรทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 7 และขอ้ 11 เก่ียวกบันโยบายการบญัชีและรายละเอียดของ
สินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน เน่ืองจากยอดคงเหลือของสินทรัพยด์งักล่าวมีนัยส าคญัต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุด/รถตกั ซ่ึงมีราคาสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมการก่อสร้างภายในประเทศอยู่
ในภาวะชะลอตวั เป็นเหตุให้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการลดลงอย่างเป็นนัยส าคญั ดงันั้น จึงมีความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทั อาจแสดงมูลค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงานสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ไดรั้บคืน 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือ

และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการด าเนินงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือและ

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน สอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเขา้ใจในนโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ และมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน รวมถึงสุ่มทดสอบ

มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัเอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะ

ไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน

และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ี

แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุด

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความ 

 เช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม และงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

•  ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และจากหลกั 

ฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น

เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ 

ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความ 

เห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในราย 

งานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ

น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้

เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั

ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้

ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ือง

ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะ

การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

 
 บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั กรุงเทพฯ 

 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ 3 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,138,087.48 21,400,162.09 361,595.76 5,361,170.87 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 334,521,463.49 266,139,611.25 258,812,449.81 117,994,601.98 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 636,283,181.15 643,651,778.56 

สินคา้คงเหลือ 7 140,301,474.43 124,016,742.15 141,591,046.03 125,306,313.75 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนๆ  45,653,667.15 55,751,704.81 7,144,512.62 1,805,337.12 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน  532,614,692.55 467,308,220.30 1,044,192,785.37 894,119,202.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 8 100,000.00 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 9 - - 274,992,130.00 274,992,130.00 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 52,900,385.66 49,518,957.62 47,806,677.63 47,806,677.63 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 4, 11 2,091,346,488.85 2,321,679,624.36 517,658,218.16 583,894,712.62 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 10,271,314.80 6,387,244.80 10,271,314.80 6,387,244.80 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 120,923,067.67 90,847,647.97 17,877,894.93 17,207,707.92 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  2,275,541,256.98 2,468,433,474.75 868,606,235.52 930,288,472,.97 

รวมสินทรัพย์  2,808,155,949.53 2,935,741,695.05 1,912,799,020.89 1,824,407,675.25 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3 
 

หน้ีสินหมนุเวยีน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 14 99,143,432.49 74,390,408.78 84,186,941.74 64,478,681.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 441,730,240.76 345,269,305.33 309,111,084,74 261,558,081.43 

หน้ีสินผดินดัช าระ 16 69,482,815.42 - 69,482,815.42 - 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 264,969,799.03 312,287,227.10 5,681,064.29 58,806,053.46 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง 4 54,000,000.00 14,000,000.00 90,050,000.00 47,950,000.00 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 18 179,691,780.78 178,853,143.30 179,691,780.78 178,853,143.30 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  133,983.81 357,275.27 - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  36,582,337.39 42,992,834.06 17,997,765.31 15,720,072.01 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  1,145,734,389.68 968,150,193.84 756,201,452.28 627,366,031.97 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน      

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 3,812,000.00 50,160,000.00 3,812,000.00 50,160,000.00 

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 495,624,734.27 574,303,265.09 1,245,237.80 422,488.83 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 60,773,591.65 78,356,582.79 31,589,821.81 35,245,078.22 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 22 17,001,993.48 16,487,084.85 7,994,554,96 8,255,735.03 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 14,041,479.58 13,811,069.87 2,238,611.37 2,240,673.00 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  591,253,798.98 733,118,002.60 46,880,225.94 96,323,975.08 

รวมหนีสิ้น  1,736,988,188.66 1,701,268,196.44 803,081,678.22 723,690,007.05 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหต ุ 2561 2560 2561 2560 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 23     
หุน้สามญั 1,044,637,027 หุน้      

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้      
หุน้สามญั 757,057,874 หุน้ 
ช าระเตม็มูลค่าแลว้  757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 25 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 

ส่วนเดินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23 39,195,609.23 - - 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม      

จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 26 32,849,309.98 32,849,309.98 32,849,309.98 32,849,309.98 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (27,410,269.84) 135,895,467.90 50,334,921.19 41,335,246.72 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,071,167,760.87 1,234,473,498.61 1,109,717,342.67 1,100,717,668.20 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,808,155,949.53 2,935,741,695.05 1,912,799,020.89 1,824,407,675.25 
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บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 
 3, 4  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 33 905,685,345.25 1,157,346,030.48 468,565,697.01 553,523,270.89 

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 30 (916,851,642.92) (926,960,818.87) (433,277,036.48) (533,625,884.54) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  (11,166,297.67) 230,385,211.61 35,288,660.53 19,897,386.35 

รายไดอ่ื้น 29 65,413,054.62 25,326,079.11 126,366,737.60 56,202,580.16 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 27 - - - 92,994,374.00 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 30 (29,908,633.00) (27,926,832.12) (15,052,582.09) (13,891,412.76) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 (135,345,078.11) (126,834,609.35) (110,252,771.14) (100,333,855.71) 

ตน้ทุนทางการเงิน 31 (69,708,670.94) (72,350,275.52) (31,005,626.84) (29,833,474.42) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (180,715,625.10) 28,599,573.73 5,344,418.06 25,035,597.62 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 32 17,409,887.36 1,821,897.13 3,655,256.41 1,467,574.64 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (163,305,737.74) 30,421,470.86 8,999,674.47 26,503,172.26 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :      
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนภายหลงั      
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั      

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 22 - 3,316,291.36 - 721,654.43 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม ่      
     ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 - (663,258.28) - (144,330.89) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษเีงนิได้  - 2,653,033.08 - 577,323.54 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (163,305,737.74) 33,074,503.94 8,999,674.47 27,080,495.80 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 (0.22) 0.04 0.01 0.04 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น) 3 757,057,874 731,804,758 757,057,874 731,804,758 



 

    88 
 

รายงานประจ าปี 2561 

Annual Report 2018 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561    
 

บาท  
 

งบการเงินรวม  

  ทุนเรือนหุน้ 
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้        

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 23 60,633,189.00 59,921,737.50 -  - - 120,554,926.50 

ก าไรส าหรับปี  - - - - 30,421,470.86 30,421,470.86 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  - - - - 2,653,033.08 2,653,033.08 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - - 1,325,158.61 (1,325,158.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  757,057,874.00 269,475,237.50 39,195,609.23 32,849,309.98 135,895,467.90 1,234,473,498.61 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้        

ขาดทุนส าหรับปี  - - - - (163,305,737.74) (163,305,737.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 39,195,609.23 32,849,309.98 (27,410,269.84) 1,071,167,760.87 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

บาท 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนเรือนหุน้ 
ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  696,424,685.00 209,553,500.00 31,524,151.37 15,579,909.53 953,082,245.90 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 23 60,633,189.00 59,921,737.50 - - 120,554,926.50 

ก าไรส าหรับปี  - - - 26,503,172.26 26,503,172.26 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี  - - - 577,323.54 577,323.54 

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 26 - - 1,325,158.61 (1,325,158.61) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 41,335,246.72 1,100,717,686.20 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้       

ก าไรส าหรับปี  - - - 8,999,674.47 8,999,674.47 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 50,334,921.19 1,109,717,342.67 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีท่ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (180,715,625.10) 28,599,573.73 5,344,418.06 25,035,597.62 
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้า
จาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน     
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 321,885,417.85 316,078,466.30 36,682,793.03 44,455,073.07 
หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) (5,697,178.32) 1,441,657.42 26,840,569.14 22,626,640.17 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90 4,048,328.58 5,677,906.90 4,048,328.58 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 245,164.01 3,905,310.30 245,164.01 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ (35,743,175.05) (271,587.94) (32,098,671.91) (271,587.94) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการปรับมูลค่าท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,752,006.18) (7,590,028.12) (2,752,006.18) (7,590,028.12) 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - (92,994,374.00) 
ดอกเบ้ียรับ (1,773,992.76) (1,024,743.58) (48,831,404.69) (22,310,296.16) 
ตน้ทุนทางการเงิน 69,708,670.94 72,350,275.52 31,005,626.84 29,833,474.42 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 2,570,075.59 4,213,887.31 929,862.85 918,919.22 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 173,405,257.88 421,751,139.52 23,044,258.05 3,751,746.86 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์  าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (64,750,497.74) (165,164,367.67) (133,604,965.04) 93,880,447.71 
สินคา้คงเหลือ 46,350,867.04 (36,360,480.03) 65,472,518.89 93,184,457.39 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 10,098,897.46 (23,440,812.10) (5,338,315.70) 163,427.83 
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (100,000.00) - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,590,782.22) (20,194,269.13) 2,449,169.56 (675,846.82) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22,155,193.47) 98,144,033.60 (38,042,319.78) 115,642,553.71 
หน้ีสินหมุนเวียน (6,410,496.67) 16,442,507.04 2,277,693.30 4,705,931.56 
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน (2,055,166.96) (2,798,192.91) (1,191,042.92) (1,157,037.55) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,294,374.61) (1,198,891.65) (2,061.63) (67,671.10) 
เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 128,498,510.71 287,180,666.67 (84,935,065.27) 309,428,009.59 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีท่ีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2561 2560 2561 2560 

รับดอกเบ้ีย (6,160,183.42) 1,024,743.66 39,624,412.72 22,113,836.08 
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้ 114,222.34 30,926,374.29 - - 
จ่ายภาษีเงินได ้ (25,995,255.06) (35,374,028.46) (3,119,356.57) (5,958,652.75) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 96,457,294.57 283,757,756.16 (48,430,009.12) 325,583,192.92 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 92,994,374.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - (17,477,862.55) (394,600,000.00) 
ซ้ืออุปกรณ์ (79,068,061.92) (86,941,903.22) (1,727,607.22) (7,316,045.93) 
จ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 67,704,958.91 887,850.47 61,869,158.88 887,850.47 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,884,070.00) - (3,884,070.00) - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (15,247,173.01) (86,054,052.75) 38,779,619.11 (308,033,821.46) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
(ลดลง) 24,753,023.71 (7,100,433.75) 19,708,259.97 (7,055,197.94) 
รับเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,000,000.00 32,000,000.00 61,500,000.00 32,000,000.00 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,000,000.00) (18,000,000.00) (19,400,000.00) (46,050,000.00) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะส้ันอ่ืน - (20,000,000.00) - (20,000,000.00) 
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลบัคืน 99,980,000.00 - - - 
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (176,125446.29) (162,825,951.70) (4,201,727.60) (6,991,867.48) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (32,226,511.37) (57,888,000.00) (30,476,511.37) (54,888,000.00) 
รับเงินจากการเพ่ิมทุน - 120,554,926.50 - 120,554,926.50 
ตน้ทุนทางการเงิน (56,853,262.22) (68,375,224.24) (22,479,206.10) (30,531,883.14) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (100,472,196.17) (181,634,683.19) 4,650,814.90 (12,962,022.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (19,262,074.61) 16,069,020.22 (4,999,575.11) 4,587,349.40 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 21,400,162.09 5,331,141.87 5,361,170.87 773,821.47 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 2,138,087.48 21,400,162.09 361,595.76 5,361,170.87 
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บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ชูไก จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี               
8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ 
รถขดุ/รถตกั และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม 
เอ ไอ” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษทัฯ ไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย” 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ จดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีตั้ งส านักงานจากเดิมเลขท่ี 42/62 หมู่ท่ี 14 ต าบล    
บางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ เป็นเลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ต  าบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อ าเภอบางเสาธง จังหวดั
สมุทรปราการ  

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว ปฏิบติัทางการบญัชีท่ี
ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้ าข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศัยขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับการ
ก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไป
จากท่ีประมาณการไว ้
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การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและ
อนาคต 

เกณฑ์การจดัท างบการเงนิรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัย่อย จัดตั้งขึน้ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงนิลงทุน 

2561 2560 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั ไทย จ าหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ไทย จ าหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั ไทย จ าหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100% 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ไทย จ าหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100% 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัไดถู้กตดัออกในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทั
ยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนและสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนท่ี
ไดรั้บมากบัตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุน
ดงักล่าวเป็นการรวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2560) จ านวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหว่างปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศให้ใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบั
ใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน 

อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2562 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี / การตคีวามมาตรฐานการบัญชี /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) 
รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ   

โฆษณา 
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มาตรฐานการบัญชี / การตคีวามมาตรฐานการบัญชี /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กลุ่มบริษทัตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีได้ก าหนด 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้ลูกคา้ และก าหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ /             
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสญัญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่า
ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิก 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนๆ 
เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

การขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กับผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 
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ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักลุ่มบริษทั  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารท างาน
ของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอด
ระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็น
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มูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่ม
บริษทัรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่ม
ของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่ 

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก
ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่า
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือวา่ได้
ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้
สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการ
ตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ี
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษี
ต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวน
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

สินคา้คงเหลือประเภทอะไหล่และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัส่วนสินคา้คงเหลืออ่ืน
แสดงในราคาทุนตามวธีิราคาเจาะจง 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบั
ก าลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการ
ขาย 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคารท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้น
การบริหารงาน 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การรวมรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่ง
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น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนถูกเปล่ียนแทน ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัออกจากบญัชีดว้ยมูลค่าตามบญัชี 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
อาคารเท่ากบั 30 ปี 

กลุ่มบริษทั ไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
การซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ านวนปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30 

อาคาร 5 และ 30 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 5, 7, 10 และ 15 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 7 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 

ยานพาหนะ 5 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน และงานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพย์
ระหวา่งทาง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

รายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า
ตามบญัชี โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการและขาย ดงันั้น หากยงัไม่มีการขายจะน าสินทรัพยอ์อกไป
ให้บริการโดยบนัทึกไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณขา้งตน้ในก าไรหรือขาดทุนภายใตบ้ญัชี “ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ” จนกระทัง่เม่ือมีการขาย
จะหยดุคิดค่าเส่ือมราคาและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคา้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคา
ทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม) ณ วนัท่ีขายในก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

ค่าธรรมเนียมทางการเงนิรอตดัจ่าย 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท าสัญญาวงเงินกูย้ืมและก่อนการเบิก
ถอนเงินกูย้ืมจะถูกบนัทึกเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย โดยค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่ายตามสัดส่วนของ
เงินกูย้ืมท่ีไดเ้บิกถอนแลว้จะแสดงหักจากเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามอายขุอง
เงินกูย้มื 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสิน
และค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือ
อายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินได้ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใต้สัญญาเช่าการเงินเม่ือครบ
ก าหนดตามมูลค่าหรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
การดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก
สินทรัพยอ่ื์น ให้พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้ นมีความ
เก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนัยส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน   
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินได ้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทั มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ประมาณการหน้ีสินท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอกบั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้
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เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี
ยงัไม่ครบก าหนด ค านวณโดยปรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงคา้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานจาก
อตัราตามสัญญาเป็นราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีอายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือ
เจา้หน้ีอ่ืนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรส าหรับปี (บาท) 30,421,470.86               26,503,172.26               

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 696,424,685 696,424,685

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย 35,380,073                    35,380,073                    

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 731,804,758 731,804,758

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                                0.04                                0.04
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ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยผลรวมของจ านวนหุน้
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหวา่งปีบวกดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีบริษทัอาจตอ้ง
ออกเพ่ือแปลงสภาพหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทนใดๆ ทั้งส้ิน และสมมติวา่ผู ้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัเม่ือราคาตามสิทธิต ่ากวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั อยา่งไรก็
ตาม บริษทัไม่ไดค้  านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากราคาตลาดถวัเฉล่ีย
ในระหวา่งปีของหุน้สามญัต ่ากวา่ราคาตามสิทธิ 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือถูก
กลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
บริษทัย่อย

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ -                      -                      183,865,855.20  262,127,282.91  
ดอกเบ้ียรับ -                      -                      47,776,113.62    21,861,017.70    
รายไดอ่ื้น -                      -                      29,425,248.25    17,138,400.00    
เงินปันผลรับ -                      -                      -                      92,994,374.00    
ซ้ือสินคา้ -                      -                      80,862,336.44    33,059,114.22    
ตน้ทุนขายและการให้บริการ -                      -                      4,390,645.27      3,846,908.75      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -                      -                      1,416,152.27      558,257.15         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      667,317.19         513,396.30         
ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      444,151.70         652,329.83         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 182,076.50         6,962,859.13      81,189.00           328,491.00         
รายไดอ่ื้น 345,468.07         18,309.13           -                      -                      
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 607,750.00         3,254,600.47      28,000.00           80,000.00           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย -                      35,000.00           -                      -                      

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 14,400,000.00    3,765,000.00      4,800,000.00      1,200,000.00      

ดอกเบ้ียจ่าย 1,960,109.59      1,011,915.21      1,960,109.59      1,011,915.21      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 46,776,780.69    44,966,263.70    46,501,818.10    44,815,839.72    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,538,483.69      1,542,851.16      1,538,483.69      1,542,851.16      

รวม 48,315,264.38    46,509,114.86    48,040,301.79    46,358,690.88    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     2,256,812.18      2,061,915.78      

เงินมดัจ ารับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     5,616,371.99      6,261,199.28      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     150,001.73         117,846.54         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     4,559,550.93      2,750,601.33      

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 9) -                     -                     274,992,130.00   274,992,130.00   

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     20,330.00           -                     -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,152,305.00      1,200,000.00      -                     -                     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 1,867,726.03      80,547.94           1,867,726.03      80,547.94           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     3,794,117.79      3,072,531.87      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     31,501,099.83    25,095,182.29    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     149,356,389.00  23,518,955.00    

บริษทั เครน แดง จ ากดั 22,970.44           2,708,987.99      -                     2,568.00            

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั -                     61,882.38           -                     61,882.38           

รวม 22,970.44           2,770,870.37      184,651,606.62  51,751,119.54    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั -                     -                     146,166.13         12,989,397.01    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั -                     -                     900,414.61         16,600,516.49    

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     6,192,707.73      2,503,800.00      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั -                     -                     -                     5,309,352.99      

บริษทั เครน แดง จ ากดั -                     557,827.07         -                     -                     

รวม -                     557,827.07         7,239,288.47      37,403,066.49    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 101,820,637.81    99,000,000.00      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 252,057,224.74    253,100,000.00    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั 339,300,000.00    323,600,000.00    

รวม 693,177,862.55    675,700,000.00    
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (56,894,681.40)     (32,048,221.44)     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 636,283,181.15    643,651,778.56    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั และบริษทั เดอะ
เครน เซอร์วิส จ ากดั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 1 ปี อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภท
เงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
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2561 2560

ยอดยกมา 675,700,000.00    281,100,000.00    

เพ่ิมข้ึน 273,777,862.55    535,100,000.00    
ลดลง (256,300,000.00)   (140,500,000.00)   

ยอดคงเหลือ 693,177,862.55    675,700,000.00    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หน้ีสงสยัจะสูญ 24,846,459.96      19,635,343.41      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั -                     -                     36,050,000.00    33,950,000.00    

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,000,000.00    14,000,000.00    54,000,000.00    14,000,000.00    

รวม 54,000,000.00    14,000,000.00    90,050,000.00    47,950,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดั โดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 1 ปี 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไม่มี
หลกัประกนั 
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา 14,000,000.00    -                     47,950,000.00    62,000,000.00    

เพ่ิมข้ึน 59,000,000.00    32,000,000.00    61,500,000.00    32,000,000.00    

ลดลง (19,000,000.00)   (18,000,000.00)   (19,400,000.00)   (46,050,000.00)   

ยอดคงเหลือ 54,000,000.00    14,000,000.00    90,050,000.00    47,950,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีการค ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นของบริษทัย่อย จ านวนเงิน 150.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 14)  

บริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จ านวนเงิน 748.15 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20) 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทั (ดูหมายเหตุ 18) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จ านวนเงิน 
46.12 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20)  
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย
บริษทั เครน แดง จ ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จ  ากดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั
บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด์ 2 จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายไดแ้ละตน้ทนุการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์
การค ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค ้าประกนั
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

2561 2560 2561 2560

เงินสด 629,275.70          460,878.20          132,831.85          138,000.00          

เงินฝากธนาคาร 1,508,811.78       20,939,283.89     228,763.91          5,223,170.87       

รวม 2,138,087.48       21,400,162.09     361,595.76          5,361,170.87       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

6. การค้าและลูกหนีอ่ื้น 

2561 2560 2561 2560

ลูกหน้ีการคา้ 237,135,044.34   246,801,748.25   245,845,286.11   112,581,501.42   

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (51,868,629.46)    (59,163,578.33)    (7,452,023.48)      (6,183,507.45)      

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 185,266,414.88   187,638,169.92   238,393,262.63   106,397,993.97   

ลูกหน้ีอ่ืน

รายไดค้า้งรับ 149,500,128.82   77,615,175.86     12,432,735.10     11,225,346.30     

เงินทดรองจ่าย 554,106.45          657,325.12          293,371.70          242,226.70          

อ่ืน ๆ 10,483,098.11     1,194,100.57       8,424,154.53       582,062.01          

รวม 160,537,333.38   79,466,601.55     21,150,261.33     12,049,635.01     

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,282,284.77)      (965,160.22)         (731,074.15)         (453,027.00)         

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 159,255,048.61   78,501,441.33     20,419,187.18     11,596,608.01     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 344,521,463.49   266,139,611.25   258,812,449.81   117,994,601.98   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (5,697,178.32)      1,441,657.42       1,994,109.18       2,991,296.76       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กจิการอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 40,093,649.61     20,740,934.84     1,940,897.53       2,545,158.47       

เกินก าหนดช าระ
นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 60,083,981.75     149,574,402.13   6,751,276.92       48,548,215.96     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 27,532,013.42     16,058,391.97     3,177,217.83       2,863,000.00       

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 45,521,658.94     8,637,901.15       39,757,263.77     3,504,932.57       

มากกว่า 12 เดือน 63,880,770.18     49,019,247.79     9,567,023.44       3,369,074.88       
รวม 237,112,073.90   244,030,877.88   61,193,679.49     60,830,381.88     

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -                      2,675.00              6,475,536.52       7,153,566.30       

เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 3 เดือน 22,970.44            85,850.38            78,043,617.46     17,289,729.61     

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                      2,303,481.12       90,572,228.56     12,096,596.87     

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                      378,863.87          9,129,540.00       12,871,564.61     

มากกว่า 12 เดือน -                      -                      430,684.08          2,339,662.15       
รวม 22,970.44            2,770,870.37       184,651,606.62   51,751,119.54     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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7. สินค้าคงเหลือ 

2561 2560 2561 2560

รถเครน 57,635,165.28      79,870,179.37      58,824,736.88      81,058,180.97      

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

รถขดุ/รถตกั 57,532,330.87      9,665,757.67        57,532,330.87      9,665,757.67        

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,632,764.18      16,084,265.13      16,732,764.18      16,185,835.13      

งานระหว่างท าและสินคา้ระหว่างทาง 1,981,631.39        6,199,050.37        1,981,631.39        6,199,050.37        

รวม 154,861,772.99    132,899,133.81    156,151,344.59    134,188,705.41    

หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (14,560,298.56)     (8,882,391.66)       (14,560,298.56)     (8,882,391.66)       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 140,301,474.43    124,016,742.15    141,591,046.03    125,306,313.75    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90        4,048,328.58        5,677,906.90        4,048,328.58        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ย 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ากดั 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 ากดั 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  ากดั 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 ากดั 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)  (24,999,300.00)  274,992,130.00  274,992,130.00  

ราคาทนุทนุช าระแลว้สดัส่วนเงินลงทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า สุทธิ

บาท

 

บริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยพิจารณาจากมูลค่าตามบญัชีสุทธิในงบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ีดินและ

ท่ีดินเปล่า อาคารพาณิชย์ รวม ท่ีดินเปล่า

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 46,106,677.63             3,563,066.00               49,669,743.63             46,106,677.63             

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) 1,700,000.00               -                              1,700,000.00               1,700,000.00               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,806,677.63             3,563,066.00               51,369,743.63             47,806,677.63             

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) -                              4,503,152.50               4,503,152.50               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,806,677.63             8,066,218.50               55,872,896.13             47,806,677.63             

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                              1,826,622.78               1,826,622.78               -                              

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                              1,850,786.01               1,850,786.01               -                              

ค่าเส่ือมราคา -                              24,163.23                    24,163.23                    -                              

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 11) -                              1,097,561.23               1,097,561.23               -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                              2,972,510.47               2,972,510.47               -                              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 47,806,677.63             1,712,279.99               49,518,957.62             47,806,677.63             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 47,806,677.63             5,093,708.03               52,900,385.66             47,806,677.63             

งบการเงินรวม

บาท
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2561 2560

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.02                            0.02                            

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 14) 

บริษทัไดว้า่จา้ง บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี แวลูเอชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดิน
เปล่า ซ่ึงมีราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 65.51 ลา้นบาท โดยราคาประเมินไดพ้ิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงาน
การประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 28 และ 29 ธนัวาคม 2559 (ดูหมายเหตุ 36) 

บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้ง บริษทั โกร เอสทิเมชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ท าการประเมินราคาท่ีดินและอาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงมีราคาประเมิน รวมจ านวนเงิน 14.50 ลา้นบาท โดยราคาประเมินได้พิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตาม
รายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 (ดูหมายเหตุ 36) 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินราคาท่ีดินและอาคารพาณิชย ์ซ่ึงมีราคาประเมิน จ านวนเงิน 3.88 ลา้นบาท 
โดยราคาประเมินไดพิ้จารณาจากราคาประกาศขายของพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเฉล่ีย (ดูหมายเหตุ 36) 
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 197,259,523.04          50,576,719.93           153,695,144.85          3,520,000,364.51       49,706,906.04           33,877,641.33           55,437,278.41           68,408,029.26           4,128,961,607.37       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                            -                            17,980.00                  10,827,735.73           203,787,991.45          2,167,927.29             4,256,985.59             36,178,015.09           257,236,635.15          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            53,757.50                  (166,325,490.61)        200,105,824.18          -                            -                            (33,834,091.07)          -                            
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,700,000.00)            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (1,700,000.00)            
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (90,672,455.60)          (815,163.56)               -                            (3,081,307.64)            (2,011,368.08)            (96,580,294.88)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 195,559,523.04          50,576,719.93           153,766,882.35          3,273,830,154.03       452,785,558.11          36,045,568.62           56,612,956.36           68,740,585.20           4,287,917,947.64       
ซ้ือ / โอนเขา้ -                            -                            -                            98,976,101.58           178,468,599.78          2,289,596.70             4,527,809.79             54,865,892.26           339,128,000.11          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (188,504,373.81)        188,646,873.81          (142,500.00)               -                            -                            -                            
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,049,684.85)            -                            (3,453,467.65)            -                            -                            -                            -                            -                            (4,503,152.50)            
จ าหน่าย / โอนออก (20,697,914.05)          (6,345,543.21)            (17,713,119.08)          (239,254,400.32)        (12,245,334.26)          (85,100.00)                 (12,284,663.11)          (60,190,758.80)          (368,816,832.83)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          44,231,176.72           132,600,295.62          2,945,047,481.48       807,655,697.44          38,107,565.32           48,856,103.04           63,415,718.66           4,253,725,962.42       

งบการเงินรวม
บาท
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เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                            34,330,066.02           78,333,535.74           1,521,257,255.32       28,473,647.91           28,263,207.13           29,051,504.20           -                            1,719,709,216.32       
ค่าเส่ือมราคา -                            5,708,476.20             5,992,100.36             244,336,622.72          50,938,212.16           2,563,548.40             6,515,343.23             -                            316,054,303.07          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (11,120,617.82)          11,120,617.82           -                            -                            -                            -                            
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (72,775,851.12)          (758,492.78)               -                            (2,465,046.11)            -                            (75,999,390.01)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                            40,038,542.22           84,325,636.10           1,681,697,409.10       89,773,985.11           30,826,755.53           33,101,801.32           -                            1,959,764,129.38       
ค่าเส่ือมราคา -                            3,286,883.70             5,963,234.44             219,829,486.79          85,243,161.06           1,932,422.26             5,606,066.37             -                            321,861,254.62          
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) -                            -                            (1,097,561.23)            -                            -                            -                            -                            -                            (1,097,561.23)            
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            (124,827,796.52)        124,827,796.52          -                            -                            -                            -                            
จ าหน่าย / โอนออก -                            (6,345,541.21)            (10,346,716.03)          (95,362,509.63)          (2,621,944.85)            (85,097.00)                 (8,487,838.13)            -                            (123,249,646.85)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                            36,979,884.71           78,844,593.28           1,681,336,589.74       297,222,997.84          32,674,080.79           30,220,029.56           -                            2,157,278,175.92       

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            -                            6,371,569.65             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            102,624.25                102,624.25                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                            -                            -                            5,747,897.12             -                            623,672.53                -                            102,624.25                6,474,193.90             
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            227,103.75                227,103.75                
จ าหน่าย / โอนออก -                            -                            -                            (1,600,000.00)            -                            -                            -                            -                            (1,600,000.00)            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                            -                            -                            4,147,897.12             -                            623,672.53                -                            329,728.00                5,101,297.65             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 195,559,523.04          10,538,177.71           69,441,246.25           1,586,384,847.81       363,011,573.00          4,595,140.56             23,511,155.04           68,637,960.95           2,321,679,624.36       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          7,251,292.01             53,755,702.34           1,259,562,994.62       510,432,699.60          4,809,812.00             18,636,073.48           63,085,990.66           2,091,346,488.85       

งบการเงินรวม
บาท
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เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 175,774,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         697,912,944.46          5,573,103.48          13,934,627.09         24,324,868.06         59,264,036.01         1,094,145,237.42      
ซ้ือ / โอนเขา้ -                         -                         -                         6,773,881.26             12,500.00               916,301.13             -                         -                         7,702,682.39            
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) (1,700,000.00)         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         (1,700,000.00)           
จ าหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (31,219,864.74)          (747,663.56)            -                         (3,081,307.64)         -                         (35,048,835.94)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 174,074,314.25       28,589,033.21         88,772,310.86         673,466,960.98          4,837,939.92          14,850,928.22         21,243,560.42         59,264,036.01         1,065,099,083.87      
ซ้ือ / โอนเขา้ -                         -                         -                         84,879,508.34           6,500.00                 526,011.88             2,485,087.40          -                         87,897,107.62          
จ าหน่าย / โอนออก (20,697,914.05)       (6,345,543.21)         (17,713,119.08)       (97,067,076.65)          -                         -                         (6,544,922.67)         -                         (148,368,575.66)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 153,376,400.20       22,243,490.00         71,059,191.78         661,279,392.67          4,844,439.92          15,376,940.10         17,183,725.15         59,264,036.01         1,004,627,615.83      

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                         25,742,937.47         32,239,317.68         373,144,491.74          4,593,624.09          11,236,521.65         11,991,907.52         -                         458,948,800.15        
ค่าเส่ือมราคา -                         2,612,326.84          4,634,877.16          32,768,395.16           286,708.92             1,012,482.33          3,140,282.66          -                         44,455,073.07          
จ าหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (20,830,362.35)          (747,662.56)            -                         (2,465,046.11)         -                         (24,043,071.02)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                         28,355,264.31         36,874,194.84         385,082,524.55          4,132,670.45          12,249,003.98         12,667,144.07         -                         479,360,802.20        
ค่าเส่ือมราคา -                         233,762.90             4,604,142.11          27,992,917.41           251,456.36             791,055.05             2,809,459.20          -                         36,682,793.03          
จ าหน่าย / โอนออก -                         (6,345,541.21)         (10,346,716.03)       (9,631,918.58)            -                         -                         (4,820,694.54)         -                         (31,144,870.36)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                         22,243,486.00         31,131,620.92         403,443,523.38          4,384,126.81          13,040,059.03         10,655,908.73         -                         484,898,724.87        

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เคร่ืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง
ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ท่ีดิน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม
ค่าเผ่ือการด้อยค่า
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         -                         1,843,569.05          
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                         227,103.75             227,103.75             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -                         -                         -                         1,219,896.52             -                         623,672.53             -                         227,103.75             2,070,672.80          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 174,074,314.25       233,768.90             51,898,116.02         287,164,539.91          705,269.47             1,978,251.71          8,576,416.35          59,264,036.01         583,894,712.62       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 153,376,400.20       4.00                        39,927,570.86         256,615,972.77          460,313.11             1,713,208.54          6,527,816.42          59,036,932.26         517,658,218.16       

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2561 2560 2561 2560

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 306.53        296.92        29.49         34.48         

   - ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 2.24           3.01           2.24           2.57           

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.09         16.12         4.95           7.41           
รวม 321.86        316.05        36.68         44.46         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ราคาทนุก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  าหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 786.41        772.42        240.17        225.11        

การโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขายแลว้เม่ือมีการ
จ าหน่าย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 68.31         17.95         87.44         10.39         

การโอนสินคา้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม -             143.88        -             6.77           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 20)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,002.88     1,151.95     -             6.60           

   - ยานพาหนะ 10.24         19.58         3.23           7.63           
รวม 1,013.12     1,171.53     3.23           14.23         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลา้นบาท

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 19) 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ซ้ือ / โอนเขา้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ซ้ือ / โอนเขา้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

6,387,244.80                     

3,884,070.00                     
10,271,314.80                   

งบการเงินรวมและ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-                                    

6,387,244.80                     

 
13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 92,174,703.09         66,690,065.61         17,113,750.93         13,994,394.36         

เงินค ้าประกนัผลงาน 25,421,936.46         20,902,768.80         -                          -                          

อ่ืน ๆ 6,076,428.12           6,004,813.56           3,514,144.00           5,963,313.56           

รวม 123,673,067.67       93,597,647.97         20,627,894.93         19,957,707.92         

หัก คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (2,750,000.00) (2,750,000.00) (2,750,000.00) (2,750,000.00)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 120,923,067.67       90,847,647.97         17,877,894.93         17,207,707.92         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบญัชี 34,405,505.69         19,390,408.78         19,449,014.94         9,478,681.77           

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15,000,000.00         55,000,000.00         15,000,000.00         55,000,000.00         

ทรัสตรี์ซีท 49,737,926.80         -                          49,737,926.80         -                          

รวม 99,143,432.49         74,390,408.78         84,186,941.74         64,478,681.77         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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วงเงนิสินเช่ือระยะส้ัน 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2561 2560 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนาคาร ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 15.00                 55.00                 MLR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 250.00               250.00               MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 159.57               159.57               -

บริษทัย่อย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 53.00                 23.00                 MOR

ธนาคาร สญัญาค ้าประกนั 97.92                 19.00                 -

วงเงิน (ลา้นบาท)

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น นอกจากน้ี บริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4, 
10 และ 11) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2561 2560 2561 2560

เจา้หน้ีการคา้ 381,183,264.85   300,710,452.12   290,997,577.25   252,179,183.07   

เจา้หน้ีอ่ืน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 52,061,353.62     33,187,092.53     17,015,437.19     7,895,488.78       

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 7,470,311.21       7,888,125.70       467,000.00          467,000.00          

อ่ืน ๆ 1,015,311.08       3,483,634.98       631,070.30          1,016,409.58       

รวม 60,546,975.91     44,558,853.21     18,113,507.49     9,378,898.36       

รวมทั้งหมด 441,730,240.76   345,269,305.33   309,111,084.74   261,558,081.43   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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16. หนีสิ้นผดินัดช าระ 

บาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561

เงินตน้ 19 65,911,488.63                  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,571,326.79                    
รวม 69,482,815.42                  

 
17. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19 4,848,000.00      56,638,000.00    4,848,000.00     54,888,000.00   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 20 260,121,799.03  255,649,227.10  833,064.29        3,918,053.46     

รวม 264,969,799.03  312,287,227.10  5,681,064.29     58,806,053.46   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

18. เงนิกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

2561 2560

เงินตน้ 180,000,000.00                180,000,000.00                
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (308,219.22)                     (1,146,856.70)                  
สุทธิ 179,691,780.78                178,853,143.30                

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นโดยการออกตัว๋แลกเงิน ให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงตัว๋แลกเงินฉบบัล่าสุด จ านวนเงิน 180 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมจ านวนเงิน 2.27 ลา้นบาท ก าหนดช าระในวนัท่ี 25 มกราคม 2562 

บริษทั เดอะฟาร์มแลนด ์2 จ ากดั (บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนใน
ภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 4) 
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19. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 74,571,488.63      106,798,000.00    74,571,488.63      105,048,000.00    

หัก หน้ีสินผิดนดัช าระ (65,911,488.63)    -                      (65,911,488.63)    -                      

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,848,000.00)      (56,638,000.00)    (4,848,000.00)      (54,888,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,812,000.00       50,160,000.00      3,812,000.00       50,160,000.00      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 106,798,000.00    164,686,000.00    105,048,000.00    159,936,000.00    

หัก จ่ายช าระเงินกูย้มื (32,226,511.37)    (57,888,000.00)    (30,476,511.37)    (54,888,000.00)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 74,571,488.63      106,798,000.00    74,571,488.63      105,048,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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โดยมรีายละเอยีดแยกตามมูลหนีด้งันี ้

อา้งอิง

วงเงิน เจา้หน้ี 2561 2560 2561 2560 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การช าระหน้ี

บริษทั

1 ธนาคาร 30.00      30.00      7.60         11.44      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลา้นบาท

2 ธนาคาร 7.00        7.00        1.06         2.07        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

3* ธนาคาร 250.00    250.00    65.91      91.54      ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลา้นบาท

74.57      105.05   

บริษทัย่อย

4 ธนาคาร -          15.00      -          1.75        ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช าระเงินตน้รายเดือน จ านวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลา้นบาท

-          1.75        

74.57      106.80   

วงเงิน มูลหน้ี

ลา้นบาท

  

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการท า
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4 และ 11) 

*ในระหว่างปี 2561 บริษทัผิดนดัไม่ช าระหน้ีตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง สถาบนั
การเงินไดค้  านวณดอกเบ้ียผิดนัดช าระจากเงินตน้ ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมตาม
สญัญาและดอกเบ้ียคา้งจ่ายดงักล่าว เป็นหน้ีสินผิดนดัช าระ (ดูหมายเหตุ 16) 
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20. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า

สญัญาเช่าการเงิน

1 224,557,569.90  22,191,561.87    246,749,131.77     833,064.29          115,430.50          948,494.79          244,861,865.32  30,084,980.47    274,946,845.79      2,089,739.52       57,186.91            2,146,926.43       

2 - 5 423,732,699.32  19,014,278.44    442,746,977.76     1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       546,822,635.19  30,484,171.81    577,306,807.00      422,488.83          11,623.73            434,112.56          

648,290,269.22  41,205,840.31    689,496,109.53     2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       791,684,500.51  60,569,152.28    852,253,652.79      2,512,228.35       68,810.64            2,581,038.99       

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 35,564,229.13    5,082,922.45       40,647,151.58       -                       -                       -                       10,787,361.78    1,326,793.21       12,114,154.99        1,828,313.94       42,910.31            1,871,224.25       

2 - 5 71,892,034.95    5,058,850.95       76,950,885.90       -                       -                       -                       27,480,629.90    1,582,725.10       29,063,355.00        -                       -                       -                       

107,456,264.08  10,141,773.40    117,598,037.48     -                       -                       -                       38,267,991.68    2,909,518.31       41,177,509.99        1,828,313.94       42,910.31            1,871,224.25       

รวม

1 260,121,799.03  27,274,484.32    287,396,283.35     833,064.29          115,430.50          948,494.79          255,649,227.10  31,411,773.68    287,061,000.78      3,918,053.46       100,097.22          4,018,150.68       

2 - 5 495,624,734.27  24,073,129.39    519,697,863.66     1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       574,303,265.09  32,066,896.91    606,370,162.00      422,488.83          11,623.73            434,112.56          

755,746,533.30  51,347,613.71    807,094,147.01     2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       829,952,492.19  63,478,670.59    893,431,162.78      4,340,542.29       111,720.95          4,452,263.24       

2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นราย
เดือนๆ ละ 19.20 ลา้นบาท (ปี 2560 : 14.38 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปีจ านวนเงิน 260.12 ลา้นบาท (ปี 2560 : 255.65 ลา้นบาท) ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวนเงิน 0.83 ลา้นบาท 
(ปี 2560: 3.92 ลา้นบาท) ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 

บริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยบางส่วน นอกจากน้ี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้าประกนั
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทับางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 

สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ีส่ าคญั 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัย่อยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินบางราย เพ่ือขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 77.50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 
2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อน
ช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 64.36 ลา้นบาท 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งท่ี 1 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 65.60 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพื่อขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการผอ่นช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 33.87 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินกบัสถาบนัการเงิน
แห่งท่ี 2 เพ่ือขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสัญญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 539.68 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดท้ าสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (คร้ังท่ี 2) เพื่อขอเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการผอ่นช าระ ซ่ึงมีมูลหน้ี ณ วนัท าสญัญาฉบบัแกไ้ขจ านวนเงิน 478.37 ลา้นบาท 

21. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

2561 2560 2561 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,467,841.25     28,776,078.68     6,788,328.05       5,373,146.32       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (89,241,432.91)    (107,132,661.47)  (38,378,149.86)    (40,618,224.54)    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (60,773,591.66)    (78,356,582.79)    (31,589,821.81)    (35,245,078.22)    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมี ดงัน้ี 

1 มกราคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,482,308.68             457,792.18                  -                              11,940,100.86             (1,403,380.35)              10,536,720.51             

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                  1,252,078.33               -                              1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 588,926.37                  (24,946.87)                  -                              563,979.50                  (143,420.18)                 420,559.32                  

ประมาณการหน้ีสิน 3,677,536.36               283,138.89                  (663,258.28)                 3,297,416.97               102,981.72                  3,400,398.69               

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 11,360,303.02             -                              -                              11,360,303.02             -                              11,360,303.02             

รวม 27,471,274.43             1,968,062.53               (663,258.28)                 28,776,078.68             (308,237.43)                 28,467,841.25             

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (116,131,443.65)          8,998,782.18               -                              (107,132,661.47)          17,891,228.56             (89,241,432.91)            

งบการเงินรวม

บาท
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1 มกราคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2560 ก าไร(ขาดทนุ) 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,092,451.09               771,290.40                  -                              1,863,741.49               309,312.64                  2,173,054.13               

สินคา้คงเหลือ 362,200.00                  1,252,078.33               -                              1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 268,926.37                  (24,946.87)                  -                              243,979.50                  22,523.72                    266,503.22                  

ประมาณการหน้ีสิน 1,843,101.56               (47,623.67)                  (144,330.89)                 1,651,147.00               (52,236.01)                  1,598,910.99               

รวม 3,566,679.02               1,950,798.19               (144,330.89)                 5,373,146.32               1,415,181.73               6,788,328.05               

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,135,000.99)            (483,223.55)                 -                              (40,618,224.54)            2,240,074.68               (38,378,149.86)            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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22. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,487,084.85  18,387,681.81  8,255,735.03   9,215,507.79   

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 2,186,842.16   3,859,278.43   754,524.47      766,482.72      

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 383,233.43      354,608.88      175,338.38      152,436.50      

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผล(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -                  564,006.15      -                  183,390.89      

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานดา้นทางการเงิน -                  183,077.08      -                  86,790.51        

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ -                  (4,063,374.59)  -                  (991,835.83)     

ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (2,055,166.96)  (2,798,192.91)  (1,191,042.92)  (1,157,037.55)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,001,993.48  16,487,084.85  7,994,554.96   8,255,735.03   

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 กลุ่มบริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 
300 วนั หรือ 10 เดือน 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.24 - 2.64 ร้อยละ 2.24 - 3.20 ร้อยละ 2.24 - 2.51 ร้อยละ 2.24 - 2.51

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 2 - 3 ร้อยละ 2 - 3

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30 ร้อยละ 4.78 - 57.30

เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี

อตัรามรณะ ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง ร้อยละ 105 ของตาราง

มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560 มรณะไทยปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 
ในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.24 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 10.71 ปี และ 9.60 ปี ตามล าดบั 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,111,887.00)    1,250,569.00      (1,068,868.80)    1,204,863.90      

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,387,954.00      (1,253,251.00)    1,174,357.43      (1,063,935.60)    

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,592,260.00)    1,944,727.00      (1,331,715.00)    1,610,317.00      

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (173,456.00)       175,547.00         (146,597.00)       148,288.00         

บาท

งบการเงินรวม

2561 2560
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เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (434,294.00)       485,441.00         (450,949.00)       504,214.00         

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 559,020.00         (508,152.00)       497,318.00         (453,614.00)       

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (626,795.00)       760,099.00         (552,401.00)       663,663.00         

อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (62,949.00)         63,525.00           (56,414.00)         56,900.00           

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานเพ่ิมข้ึน 15.70 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ
จ านวนเงิน 4.85 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

23. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

- ใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ

จองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ต่อ 1 

หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยมี

ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 3 บาทตอ่หน่วย และมีอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน้สามญั

ใหม่ได ้1 หุน้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรจาก

บริษทันบัจากวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยก าหนดการใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน

ตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตอ้งมีระยะเวลาการแจง้ความ

จ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเป็นระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

- ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 696,426,133 บาท เป็นจ านวนเงิน 696,424,685 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 1,448 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 696,424,685 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,044,637,027 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน 348,212,342 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
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1. จดัสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering)ในอตัรา 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ในราคาหุน้ละ 2 บาท 

2. จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 

- บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
และวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ตามล าดบั 

ในระหวา่งวนัท่ี 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินจากหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 60,633,189 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 2 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 121.27 ลา้นบาท บริษทับนัทึกคา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน จ านวนเงิน 0.71 
ลา้นบาทเป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 

24. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดสรรและออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 

(CRANE-W1)โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร ดงัน้ี 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) 
ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 60,633,189 หน่วย 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญั 

ได ้1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีก าหนด) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3 บาทต่อหุน้ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : สามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุใบส าคัญ

แสดงสิทธินบัแต่วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัท่ี 15 มกราคม 2561  
วนัใชสิ้ทธิสุดทา้ย : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
วนัหมดอาย ุ : วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (CRANE-W1) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จ านวน 60,633,189 หน่วย  
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25. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

26. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
27. เงนิปันผล 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 5.20 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 13 ลา้นบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 0.50 ลา้นบาท 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดใ้หส้ตัยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จ ากัด เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 มีมติให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 800 บาท รวมเป็น จ านวนเงิน 80 ลา้นบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 4 ลา้นบาท 
โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดใ้หส้ตัยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให ้ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั และจะจ่ายให้พนกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2561 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.48 ลา้นบาท (ปี 2560 : 2.24 ลา้นบาท) ใน 
งบการเงินรวม และจ านวนเงิน 1.10 ลา้นบาท (ปี 2560 : 1.10 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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29. รายได้อ่ืน 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียรับ 1,773,992.76      1,024,743.58      48,831,404.69    22,310,296.16    

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 4,311,832.40      1,860,525.96      29,361,905.32    17,138,400.00    

ก าไรจากการอตัราแลกเปล่ียน 6,504,712.33      16,521,005.39    6,432,539.41      16,296,541.13    

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 35,743,175.05    271,587.94         32,098,671.91    271,587.94         

อ่ืน ๆ 17,079,342.08    5,648,216.24      9,642,216.27      185,754.93         
รวม 65,413,054.62    25,326,079.11    126,366,737.60  56,202,580.16    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

2561 2560 2561 2560

ซ้ือสินคา้ 375,927,393.65  315,722,125.55  375,927,393.65  315,722,125.55  

น ้ามนัเช้ือเพลิงและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 87,193,663.96    112,555,533.85  20,370,545.54    43,137,714.91    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 241,792,238.99  218,555,792.05  72,993,840.86    74,128,654.19    

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 80,741,160.13    77,144,201.60    2,569,644.00      12,959,798.69    

ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน 18,780,391.85    7,723,945.24      6,482,317.52      3,242,516.82      

ค่าเบ้ียประกนัภยั 9,929,069.83      10,507,897.42    876,019.20         896,668.47         

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 27,619,980.04    43,837,686.58    1,155,070.12      5,159,909.76      

ค่าเส่ือมราคา และรายการตดัจ าหน่าย 321,885,417.85  316,078,466.30  36,682,793.03    44,455,073.07    

ค่าส่งเสริมการขาย 6,905,481.54      5,456,945.71      6,638,814.64      4,770,270.68      

ค่าธรรมเนียม 7,490,345.48      6,195,175.77      4,518,305.26      3,195,469.68      

หน้ีสงสยัจะสูญ -                     1,441,657.42      26,840,569.14    22,626,640.17    

ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,677,906.90      4,048,328.58      5,677,906.90      4,048,328.58      

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่าย 245,164.01         3,905,310.30      245,164.01         -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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31. ต้นทุนทางการเงนิ 

2561 2560 2561 2560

ดอกเบ้ียจ่าย 65,280,177.78    68,761,234.44    26,577,133.68    26,244,433.34    

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 4,428,493.16      3,589,041.08      4,428,493.16      3,589,041.08      
รวม 69,708,670.94    72,350,275.52    31,005,626.84    29,833,474.42    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

32. ภาษีเงนิได้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงิน 600.11 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวม และจ านวนเงิน 137.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับขาดทุนทางภาษีจ านวนเงิน 543.31 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
และจ านวนเงิน 137.42 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่กลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (173,103.77)       (9,144,947.58)    -                     -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 17,582,991.13    10,966,844.71    3,655,256.41      1,467,574.64      

รายไดภ้าษีเงินได้ 17,409,887.36    1,821,897.13      3,655,256.41      1,467,574.64      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

บาท

2561 2560 2561 2560

ประมาณการหน้ีสิน -                     (663,258.28)       -                     (144,330.89)       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (180,715,625.10) 28,599,585.88 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 36,143,125.02 20 (5,719,917.18)

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (24,892,939.40) (27,943,318.50)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 1,538,257.50 19,529,664.54 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 9,641,589.66 16,651,425.19 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม 4,875,327.15 (17,768,036.50)

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 10,181,105.69 17,694,853.28 

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั (37,659,569.39) (11,589,618.41)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั - (173,103.77) 32 (9,144,947.58)

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 17,582,991.13 10,966,844.71 

รายไดภ้าษีเงินได้ 10 17,409,887.36 6 1,821,897.13 

2561 2560

งบการเงินรวม
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อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,344,418.06 25,035,597.62 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (1,068,883.61) 20 (5,007,119.52)

รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (10,266,311.59) (8,618,880.02)

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี -     18,598,874.80 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 1,154,089.51 3,755,132.20 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 10,181,105.69 -     

ผลขาดทนุปีปัจจุบนั -     (8,728,007.46)

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 3,655,256.41 1,467,574.64 

รายไดภ้าษีเงินได้ 68 3,655,256.41 6 1,467,574.64 

2561 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

33. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจ าหน่าย บริการซ่อมและให้เช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถขุด/รถตกั และรถ
ขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศ
ไทย 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 261,542,881.41       269,520,914.28       409,636,388.91       477,412,436.86       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 644,142,463.84       887,825,116.20       58,929,308.10        76,110,834.03        

รวม 905,685,345.25       1,157,346,030.48    468,565,697.01       553,523,270.89       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย จ านวนเงิน 249.55 ลา้นบาท

ในงบการเงินรวม ซ่ึงมาจากส่วนงานการใหบ้ริการ (ปี 2560: 2 ราย จ านวนเงิน 385.06 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทั มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

34.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 
34.1.1. สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จ านวนเงิน 0.30 ลา้นบาท 

34.1.2. สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืน อตัราค่าเช่าเดือนละ 
จ านวนเงิน 0.40 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 

34.1.3. สญัญาก่อสร้างอาคารส านกังานและโรงงานและค่าบริการอ่ืน จ านวนเงิน 3.64 ลา้นบาท 

34.1.4. สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จ านวนเงิน 0.33 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

34.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 0.13 ลา้นบาท 

34.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการค ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อยและการค ้ าประกนั
วงเงินการให้ธนาคารออกหนังสือค ้ าประกนั วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทั
ยอ่ย (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

34.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

34.4.1. สัญญาเช่าที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอื่น อตัราค่าเช่าเดือนละ 
จ านวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั 

34.4.2. สญัญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ จ านวนเงิน 0.52 ลา้นบาทและค่าบริการอ่ืน จ านวนเงิน 
2.20 ลา้นบาท 

34.5 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จ านวนเงิน 98.22 ลา้นบาท 

34.6 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ากดัถูกเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกช าระค่าเช่าท่ีดินจ านวนทุนทรัพยร์วม 
จ านวนเงิน 13.60 ลา้นบาท (หมายเหตุ 37) 

35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการคา้ 
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นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบัติทางบัญชีการจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินรวมถึงการวดัมูลค่าการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและจากการท่ี
คู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมจากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดโดยกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 
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2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
สกลุเงนิ

เยน (ญ่ีปุ่ น) -           -           -           -           3.40         3.40         3.40         3.40         
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.24         -           0.24         -           8.47         6.37         8.46         6.37         
ยโูร -           -           -           -           0.02         -           -           -           
ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ -           -           -           -           0.01         0.02         -           -           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน้ีสินสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลา้น

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีเป็นผลเสียหายทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่
สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัไดต้ามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวเ้ม่ือครบก าหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายให้สินเช่ือและก ากบัดูแลความเส่ียงจากการให้สินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือจากกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่ไม่มีความเส่ียงจากการ
ใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั และความเส่ียงจากการให้สินเช่ือจะไม่สูงเกินกวา่จ านวนเงินของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลงโดย
อาศยักระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงินเป็นหลกั 

มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้น และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงท าให้ราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 

 
36. ล าดบัขั้นของมูลค่ายุตธิรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทั มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยก

แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                        80.01                     -                        80.01                     

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

 

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

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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37. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) 

ในปี 2548 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนังสือจากเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกให้ช าระค่าเช่าท่ีดิน จ านวนเงิน 13.60 ลา้นบาท
รวมทั้งขอบอกเลิกสญัญาเช่า บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญาตามท่ีกล่าวอา้ง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยท าสญัญาเช่า
ท่ีดินดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จากท่ีดินดงักล่าว และไดบ้นัทึกภาระหน้ีสิน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 11.87 ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษทัย่อยเกิดความเสียหายข้ึน
มากกว่าจ านวนเงินท่ีได้ตั้ งค่าเผื่อความเสียหายดังกล่าว กรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้ งจ านวน 
ปัจจุบนันอกจากหนงัสือฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บการติดต่อจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัออกให้กบับริษทัหลกัทรัพย ์จ านวนเงิน 180 ลา้นบาท ไดค้รบก าหนด
ช าระคืน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการออกตัว๋แลกเงินฉบบัใหม่ เพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน (ดูหมายเหตุ 18) 

39. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 



 


