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วิสัยทัศน 

 มุงมั่นและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนบริษัทท่ีมคีุณภาพ ยั่งยนื มั่นคง มีความรับผิดชอบ ปลอดภัย และเสียสละ 

พรอมสงตอคณุคานั้นสูลูกคาและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมในสังคม 

 

 

พันธกิจ 

 ใหบริการอยางทุมเท ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และดีท่ีสุด เพ่ือตอบแทนความไววางใจที่ลูกคามีใหกับองคกร 

 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพพนักงานอยางตอเนื่อง 

 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากตางประเทศเขามาพัฒนาใชในประเทศไทย 

 สรางมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานดวยระบบ QEHS, TUVRhienland BS OHSAS 18001:2007 

และ ISO 9001:2015" 

 ชวยเหลือและเสียสละเพ่ือผูอ่ืน โดยเริ่มจากภายในองคกร สูชุมชน  
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

ขอมูลสำคัญทางการเงิน 

                                หนวย : ลานบาท 

  

2560 + / - 2561 + / - 2562 + / - 

 งบการเงิน (%)  งบการเงิน (%)  งบการเงิน (%) 

  รวม     รวม     รวม   

งบดุล 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 467.31 30.66 527.05 12.78 541.03 2.65 

สินทรัพยรวม 2,935.74 1.75 2,808.16 -4.35 2,666.33 -5.05 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 968.15 5.81 1,145.73 18.34 1,162.85 1.49 

หนี้สินรวม 1,701.27 -5.71 1,736.99 2.1 1,563.19 -10.01 

สวนของผูถือหุน 1,234.47 14.21 1,071.17 -13.23 1,103.14 2.98 

งบกำไรขาดทุน 
รายไดจากการขาย 269.52 22.74 261.54 -2.96 362.13 38.46 

รายไดจากการใหเชา ใหบริการและขนสง 550.96 30.81 372.44 -32.4 404.94 8.73 

รายไดจากการบริการรับเหมา (เขม็เจาะ) 336.87 3,423.74 268.62 -20.26 454.17 69.08 

รายไดรวม 1,182.68 79.21 968.01 -17.89 1,266.69 30.86 

กำไรข้ันตน 230.39 1,286.97 -11.17 -104.85 189.53 1,796.78 

EBITDA 417.03 266.49 210.88 -49.43 337.14 59.87 

กำไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 30.42 110.86 -163.3 -636.82 28.93 117.72 

อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.48   0.46   0.47   

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน 

(เทา) 
1.38   1.62   1.42   

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย 

(เทา) 
1.05   -2.53   0.43   

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 2.46   -15.25   2.62   

อัตรากำไรข้ันตน (%) 19.91   -1.24   15.52   

อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.57   -16.87   2.28   
 



  

3 

 

                                                                                                                                            รายงานประจําปี 2562 

                                                                                             Annual Report 2019 

สารจากประธานกรรมการ 
เรียนทานผูถือหุน 

  

บริษัทเริ่มธุรกิจเปนผูรับเหมากอสรางงานฐากราก (กอสรางเสาเข็มเจาะ) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559  และเติบโต

เปนที่ยอมรับ ไดรับความไววางใจ และมีผลงานโดดเดนเรื่อยมา ถึงแมป 2561 บริษัทจะประสบปญหาในการดำเนินธุรกิจ

คอนขางมาก จากงานโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและสายสีชมพู ซึ่งประสบปญหาภาครัฐและผูวาจางไมสามารถสงมอบ

พ้ืนที่การทำงานได โครงการตองลาชาออกไปจากที่จะตองเริ่มงานไดภายในตนป 2561  กลายเปนสามารถเริ่มงานไดในเดือน

กันยายน 2561 ในขณะที่บริษัทตองลงทุนเตรียมความพรอมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ และบุคคลากร สงผลใหผลประกอบการ

เปนลบในปดังกลาว  

 

อยางไรก็ตาม บทเรียนจากป 2561 สงผลใหบริษัทรับงานหลากหลายไปยังโครงการตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพและ

ปริมณฑล รวมถึงงานจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เชนงานโครงการรถไฟรางคู  รถไฟความเร็วสูง  มอเตอรเวยบางปะอิน-โคราช 

รวมถึงสามารถรับรูรายไดของงานรถไฟฟาไดมากขึ้น สงผลใหผลการดำเนินการในป 2562 ดีขึ้นกวาป 2561 อยางเห็นไดชัด  

ในป 2562 ถึงแมงานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐจะยังมีอยูคอนขางมาก  แตโครงการบางสวนมีการชะลอการดำเนินงาน

ออกไป  หากโครงการตางๆ ของรัฐบาลมีการลงนามและสามารถเริ่มกอสรางไดจริง  คาดวารายไดและผลประกอบการ ไม

เพียงธุรกิจฐานรากของบริษัท แตรวมไปถึงธุรกิจการใหบริการเชาเครื่องจักร จะมีทิศทางเติบโตขึ้นในทางบวกอยางเห็นไดชัด  

รวมถึงคณะกรรมการมีนโยบายใหฝายบริหารดำเนินการใหเครื่องจักรมีการใชประโยชน (Utilization) อยางเต็มกำลัง

ความสามารถ  รวมไปกับงานขาย ที่บริษัทยังคงเปนพันธมิตรท่ีดีกับบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. 

& EXP. Co. Ltd. (XCMG) บริษัทผูผลิตเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ในนามคณะกรรมการ ขอยืนยันวาจะใชประสบการณและความพยายามอยางเต็มที่ โดยรวมมือกับฝายบริหาร ใน

การผลักดัน  พัฒนาศักยภาพการแขงขันทางธุรกิจของบริษัท ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายภายใตการกำกับดูแลและ

การควบคุมภายในท่ีดี  เพื่อประโยชนตอผูเก่ียวของทุกฝายอยางเต็มกำลังความสามารถ  ขอขอบคุณผูถือหุน  ลูกคา  สถาบัน

การเงิน  ผูบริหาร  พนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหการสนับสนุนการดำเนินธรุกิจของบริษัทดวยดีเสมอมา   

 

 

…………………………………………. 

(ผศ.ดร.พิบูลย  ลมิประภัทร) 

ประธานกรรมการ  
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 

เรียนทานผูถือหุน 

  

ป 2562 เปนปที่ 3 ที่บริษัทเขาสูธุรกิจการเปนบริษัทผูรับเหมากอสรางงานฐานรากอยางเต็มตัว  ในป 2561 บริษัท

ไดรับความไววางใจใหเปนผูกอสรางเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง  และสายสีชมพู มูลคางานกวา  500  ลานบาท  

แตประสบปญหาการสงมอบพื้นที่การทำงาน และสามารถเขาเริ่มงานไดจริงประมาณเดือนกันยายน 2561 จากเดิมที่กำหนด

ไวชวงตนป 2561 สงผลใหบริษัทตองแบกรับตนทุนทั้งคาเสื่อมราคา  คาแรงงาน คาเครื่องจักรและอุปกรณ และดอกเบี้ยจาย 

ซึ่งเปนสาเหตุหลักทำใหบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน  ทั้งนี้ ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 ถึงแมผูวาจางจะสามารถสง

มอบพื้นที่ใหบริษัทสามารถเขาทำงานในโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและสายสีชมพูไดเพิ่มขึ้น  แตยังพบอุปสรรคของพื้นที่

การทำงานอยูบาง เชน การใชเวลาในการจัดการสายไฟตาง ๆทั้งบนดินและใตดิน  การเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มจากขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1.5 เมตร เปน 1.8 เมตร สงผลใหบริษัทตองลงทุนและเตรียมการจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม  ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสแรกของป 2562 จึงยังไมดีเทาที่ควร  อยางไรก็ตาม บทเรียนจากงานรถไฟฟาในป 2561  ทำใหบริษัทปรับการรับ

งานใหหลากหลายยิ่งข้ึนในป 2562 ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และจากภาคเอกชน เชนโครงการรถไฟรางคูชวงลพบุรี  โครงการ

รถไฟความเร็วสูงชวงกุดจิก-สีคิ้ว  ซึ่งบริษัทเปนผูกอสราง “เสาเข็มตนแรกของประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง”   

อีกทั้งยังปรับกลยุทธในการรับคาวัสดุนอกเหนือจากคาแรงในบางโครงการ  มีการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณท่ีจำเปนตางๆ แทน

การเชา  และยังเดินหนาเต็มกำลังในการหางานเพิ่มเติม 

 ในสวนของธุรกิจใหบริการงานเชา บริษัทยังคงชะลอการลงทุนและเนนการบริหารเครื่องจักรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  ดานการขายเครื่องจักร บริษัทยังคงไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Xuzhou Construction Machinery 

Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) บริษัทผู ผลิตเครื่องจักรที ่ใหญและมีคุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  รวมถึงยังคงไดรับความไววางใจและการสนับสนุนอยางดีและตอเนื่องการกลุมลูกคารายใหญที่รับวางทอแกส

จากกลุม ปตท.  ดวยปจจัยดังท่ีไดกลาวมาทั้งหมดขางตน สงผลใหรายไดของบริษัทสูงข้ึน และมีผลประกอบการดีขึ้นอยางเห็น

ไดชัด เมื่อเทียบกับป 2561         

 

 

……………………… 

(นายธงไชย  แพรรังสี) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นายวัชรินทร ดวงดารา  

นายสุรินทร เปรมอมรกิจ และนางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด   

ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัท ให

กำกับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2562 ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน 

และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวของ ทั้งน้ีสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี ้ 

1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงนิอยางถูกตองและเพียงพอ 

สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจำป 2562 ของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชีรวมทั้งการเปดเผย

ขอมูลที่เปนสาระสำคัญ และรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี

การแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหาร และฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทำ และการ

เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงนิมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก 

เชน รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับป 2562 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบ

ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขตาม

ควรแกกรณี รวมท้ังติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯในดานตางๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหาร

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยูในปจจุบัน  รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสำหรับแผนการลงทุน 

เปนตน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศและ

ขอกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขอ

อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563  ใหแตงตั้ง นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 

หรือ  นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นางสาวชุติมา วงษศราพันธชัย ผูสอบบัญชีทะเบียน

เลขที่ 9622 หรือ นายบุญเกษม  สารกลิ่น ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่  11888 แหงบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผูสอบบัญชี

ทานอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอจำนวน

เงนิคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสำหรับป  2563 
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6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษิัทฯในรายการที่เก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

พิจารณาการทำรายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่ผูสอบบัญชีได

เปดเผยในงบการเงินรวม ซึ่งโดยท่ัวไปรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติท่ัวไปที่เกิดขึ้น สำหรับรายการที่

เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับกรรมการนัน้เปนไปตามสญัญาและขอตกลงท่ีมีระหวางกัน และในสวนของเงนิกูยืมนั้นเปนไปเพ่ือ

เสริมสภาพคลองโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวาบริษัทฯ ไดจัดทำงบการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เชื่อถือได 

มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และระบบ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

 

  

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

              นายวชัรินทร   ดวงดารา 

                       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ใหบริการเคลื่อนยายวสัดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญ  

 : เปนตัวแทนจำหนายเครื่องจักรกลใหม ประเภทรถเครน ยี่หอ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 : 

 

: 

: 

จำหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสำหรับงานกอสราง การยกและขนยาย รวมถึง  

การขนสง 

ใหบริการรับเหมางานกอสรางงานฐานราก เสาเข็มเจาะ 

ใหบริการงานขนถายสินคา ดวยเครื่องจักรกลหนัก ในกิจการทาเทียบเรือบานนาเกลือ  

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : 44/88 หมูที่ 1 ตำบล ศีรษะจรเขใหญ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 

ที่ตั้งบริษัทยอย : บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จำกัด (“TCS”) 

44/88 หมูที่ 1 ตำบล ศีรษะจรเขใหญ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 

 : บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) 

195/95 หมู 95 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 : บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 

4/2 หมู 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 : บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด (“TCH”) 

44/88 หมูที่ 1 ตำบล ศีรษะจรเขใหญ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570 

Home Page : www.chukai.co.th 

เลขทะเบยีนบริษัทฯ : 0107548000412 

โทรศัพท : 0-2715-0000 

โทรสาร : 0-2715-0055 

ทุนจดทะเบียน : 1,044,637,027.00 บาท 

ทุนเรียกชำระแลว : 757,057,874.00 บาท 
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บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จำกัด 

Mail Room ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( ขางสถานฑูตจีน ) 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท  0-2009-9380  โทรสาร  0-2009-9476 

 

ผูสอบบญัชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 100-19 ถนนพระราม 9  

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท  0-2645-0080  โทรสาร  0-2645-0020 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย : คุณพลกฤษณ  กฤษณสุวรรณ 

เลขที่ 85/1 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท  0-2539-0410  โทรสาร  0-2539-0411 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จำกัด (“TCS”)  จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทฯ เมื่อป 2533 โดยมี คุณธงไชย แพรรังสี 

เปนผูเริ่มกอตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจจำหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักและอะไหล ซึ่งรวมถึงการใหบริการเชา

เครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคลื่อนยายเครื่องจักร วัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญ หรือมีน้ำหนักมาก  

ซึ่งตอมา เมื่ออุตสาหกรรมตางๆ มีการขยายตัว สงผลใหมีความตองการใชเครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น  จึงไดมีการจัดตั้งกลุม

บริษัท เดอะเครน เพื่อรองรับงานตามแหลงอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ ป 2535 จัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 

(“TCL”) ที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี  ป 2537 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”)  ที่ อ.บานคาย จ.ระยอง และ ป 

2539 จัดตั้ง บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด (“TCH”) ที่ บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตางๆ  

นอกจากการจัดตั้งกลุมบริษัทเดอะเครนแลว ในป 2540 ยังไดมีการจัดตั้ง บริษัท ชูไก จำกัด ขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจ

นำเขาเครื่องจักรกลหนักใชแลวจากตางประเทศสำหรับจำหนายใหกับลูกคา รวมถึงการใหบริการซอมและจำหนายอะไหล

ใหกับบริษัทภายในกลุมและลูกคาทั่วไป  ตอมาในป 2547 กลุมบริษัท ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการดำเนินงาน

ของกลุมบริษัทใหม โดยให บริษัท ชูไก จำกัด เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด 

(“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด (“TCH”)  ภายหลังการปรับโครงสราง

การถือหุนแลว ในป 2548 ไดแปรสภาพเปน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ( “CRANE” หรือ บริษัทฯ ) และในป 2549 บริษัทฯ 

ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จำกัด (“TCS”)  และเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแลว 

จาก 200.00  ลานบาท เปน 350.00 ลานบาท  พรอมจัดโครงสรางการประกอบธุรกิจภายในกลุมใหม โดย บริษัท ชูไก จำกัด 

(มหาชน) จะทำหนาที่ในการจำหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักเปนหลัก สวนบริษัทยอยจะประกอบธุรกิจใหบริการเชา

และขนสง  
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญมีดังตอไปนี้ 

ป เหตุการณสำคัญ 

มี.ค. 2550 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ลานบาท จาก 350.00 ลานบาท เปน 450.00 ลานบาท (มูลคาที่ตราไว     

หุนละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ก.พ. 2551 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหออก และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ CRANE ใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก 

(Initial publicoffering : IPO) และนำหุนสามัญของ CRANE เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอไอ 

ก.พ. 2554 บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจำหนายรถเครนยี่หอ ZOOMLION แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย จาก

บริษัท ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.  ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตรถเครนชั้นนำจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

พ.ค. 2555 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450.00 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม 506.25 ลานบาท โดยการออก  

หุนสามัญใหมจำนวน 56,250,000 หุน ( มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

มิ.ย. 2555 TCH บอกเลิกสัญญาเชาที่ดิน และยายท่ีตั้งสำนักงานของบริษัทฯ มาที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 7  

ม.ค. 2556 

 

บริษัทฯ นำเขารถเครนใชแลว ขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เพ่ือรองรับการขยายงาน

เชารถเครนขนาดใหญ  ดำเนินการในนาม TCR 

พ.ค. 2556 

 

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม 578.57 ลานบาท โดยการออกหุน

สามัญใหมจำนวน 72,321,375 หุน ( มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

เม.ย. 2557 TCR  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนและชำระแลว 150.00 ลานบาท โดยการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมในมูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท 

พ.ค. 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนและชำระแลว 626.78 ลานบาท โดย

การออกหุนสามัญใหมจำนวน 48,214,186 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

ส.ค. 2557 บริษัทฯ ยายหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพย MAI ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

พ.ค. 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนและชำระแลว 696.42 ลานบาท โดย

การออกหุนสามัญใหมจำนวน 69,642,613 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
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ก.ย. 2558 

 

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

XCMG ใหเปนตัวแทนจำหนาย รถเครน XCMG อยางเปนทางการแตเพียงผูเดยีวในประเทศไทย ซึ่งในเวลาตอมา 

บริษัทฯ ไดยกเลิกการเปนตัวแทนจำหนายรถเครน ยี่หอ ZOOMLION 

มิ.ย. 2559 

 

บริษัทฯ  ไดปรับโครงสรางการดำเนินธรุกิจของกลุมบริษัท โดยจำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี ้

 ธุรกิจจำหนาย และใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย CRANE 

 ธุรกิจใหบริการเชาเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL 

 ธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS 

ก.ค. 2559 บริษัทฯ ไดเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงใหบริการงานขนถายสินคาดวยเครื่องจักรกลหนัก ที่ใชในกิจการทาเทียบ

เรือบานนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กับ องคการบรหิารสวนจังหวัดตรัง 

พ.ย.  2559 TCS  รับเหมางานเสาเข็มเจาะเปนครั้งแรก  เปนการเจาะเสาเข็มเพื่อรองรับสะพานในโครงการกอสรางถนน

สนับสนุนยุทธศาสตร ที่ จ.เชียงราย 

เม.ย. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถอืหุนประจำป 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทุนจำนวน 

348,212,342 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมรีายละเอียดการจัดสรรดังน้ี 

จัดสรรหุนสามญัจำนวนไมเกิน 174,106,171 หุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสดัสวนการถือหุนเดมิ (RO) ในอัตรา      4 

หุน เดิมตอ 1 หุนใหม และเสนอขายในราคาหุนละ 2.00 บาท 

จัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทุน จำนวนไมเกิน 174,106,171 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิทธิ

ตามใบสำคญัแสดงสิทธ ิทีจ่ัดสรรใหกับผูใชสิทธิจองซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนในอัตราสวน 1 

หุนสามัญใหมตอ 1 หนวยใบสำคญัแสดงสิทธิ ( CRANE-W1 ) โดยไมคิดมลูคา และกำหนดการใชสิทธทุิกๆ  6 

เดือน เปนระยะเวลา 3 ป วันใชสิทธิครั้งแรก ตรงกับวันท่ี 15 มกราคม 2561 

พ.ค. 2560 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดมิ 696.42 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,044.64 ลานบาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจำนวน 348,212,342 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (RO)  และใบสำคัญแสดงสทิธิ (CRANE-W1 ) 

มิ.ย. 2560 หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจำหนายได จำนวน 60,633,189 หุน เสนอขายในราคาหุนละ 2.00 บาท  เริ่มซื้อขายได ในวันท่ี 

19 มิถุนายน 2560  ทำใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวเพ่ิมขึน้จาก  696.42 ลานบาทเปน 757.06 ลาน

บาท   

ส.ค. 2561 

 

ยายสำนักงานใหญ  มาเลขที่ 44/88 หมูท่ี 1 ตำบล ศีรษะจรเขใหญ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 

10570 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ จำแนกธุรกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได 3 กลุม ดังน้ี 

1. ธุรกิจจำหนายเคร่ืองจักรกลหนัก และใหบริการซอม ดำเนินการโดย CRANE 

• บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจำหนายเครื่องจักรกลหนัก แบงเปน 

1. เครื่องจักรกลหนักใหม ประเภทรถเครน เชน Truck Crane, All Terrain Crane และ Crawler Crane  ของ

บริษัท XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. (“XCMG”)   ซึ่งบริษัทฯ 

ไดรับการแตงตั ้งใหเปนตัวแทนจำหนายตั้งแตเดือนกันยายน 2558 เปนตนมา XCMG เปนบริษัทผู ผลิต

เครื่องจักรกลหนักที่ใหญเปนอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเปนอันดับ 5 ของโลก ที่มีการ

พัฒนาเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาที่หลากหลายมากขึ้น โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดขายเครื่องจักรใหกับลูกคาในประเทศเปนจำนวนมาก 

และบร ิษ ัทฯ ย ั ง ไ ด  ร ั บรางว ัล  Top 10 Global Dealer of XCMG จาก XUZHOU CONSTRUCTION 

MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.LTD. (XCMG) 

2. เครื่องจักรกลหนักใชแลวทุกประเภท เชน รถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร รถหัวลาก รถบรรทุก 

และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาปรับปรุง และซอมแซม ใหอยูในสภาพสมบูรณกอนจำหนายใหแก

ลูกคา หรือใหบริการงานเชา และขนสง 
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• บริษัทฯ ใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยมีทีมชางที่มีความเชี ่ยวชาญงาน และประสบการณสูง 

รวมทั้งบริษัทฯ ไดรับความรวมมือจาก XCMG ในการสงผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมใหกับทีมชางของบริษัทฯ อยาง

ตอเนื่อง  เพื่อให บริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหนายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกคาทั่วไปที่นำมาซอม

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ในเดือนกรกฎาคม 2559  บริษัทฯ เขารวมลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดตรัง ใน

การนำเครื่องจักรกลหนักใหบริการงานขนถายสินคา ที่ใชในกิจการทาเทียบเรือบานนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัด

ตรัง ซึ่งเปนทาเทียบเรือเปดใหม ฝงทะเลอันดามัน เปนทาเทียบเรือที่มีศักยภาพคอนขางสูงที่ภาครัฐจะผลักดันให

เปนทาเทียบเรือระหวางประเทศในอนาคต เพ่ือเรียนรูและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆในดานธุรกิจโลจิสติคสทาง

ทะเล ที่จะมีการขยายตัวคอนขางสูงจากการรวมตัวกันของชาติในอาเซียนเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economics Community หรือ AEC) โดยมีผลเปนรูปธรรมตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2558  นอกจากนี้ ยังเปนการ

บริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักที่บริษัทฯ ไดลงทุนไปแลวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย 

 

2. ธุรกิจการใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR  

• บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกวา 29 ป เปนหนึ่งในผูนำธุรกิจใหเชาเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยก ประกอบ 

ติดตั้ง และขนยายอุปกรณที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ โดยเครื่องจักรท่ีมีบรกิารใหเชานั้นประกอบไปดวย Mobile 

Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตัน รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตูคอนเทน

เนอร รถฟอรคลิฟท หัวลาก และหางเทรลเลอร 

• บริษัทฯ มีการจัดการในการใหบริการเชาเปน 2 รูปแบบคือ 1. การใหบริการเชาเครนรายวันและรายเดือน 

โดยเปนการใหบริการเชาเครื่องจักร คนขับ และทีมงาน โดยมีเนื้องานและขั้นตอนการทำงานไมซับซอน 2. งานเชา

เหมาโครงการ (Heavy Lifting Project) โดยมีการคิดคาบริการแบบเบ็ดเสร็จที ่ม ีการกำหนดระยะเวลาการ

ดำเนินการไวอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ จะใหคำปรึกษา วางแผน ออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ใหเชาเหมา 

รวมกันกับผูวาจาง โดยมีวิศวกรคำนวณการทำงานของเครื่องจักรทั้งโครงการดวยโปรแกรม AutoCAD และ Solid 

Edge เพื ่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออยู ในระยะเวลาที ่ล ูกคากำหนด ใช manpower อยางมี

ประสิทธภิาพ มีตนทุนที่เหมาะสม ราคาอยูในงบประมาณของลูกคา และที่สำคัญที่สุด คือ การออกแบบงานยกใหมี

ความปลอดภัยสูงสุด เทียบเทากับมาตรฐานสากล 

• ปจจุบันบริษัทฯ มีรถคลอเลอรเครนขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทยและประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

คือขนาด 1,250 ตัน จำนวน 2 คัน ทำงานควบคูไปกับบุคลาการผูควบคุมงาน ทีมงาน คนขับ ที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร ทำใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับการลูกคาในการใหบริการ และไววางใจในบริษัท

ฯ โดยมีการใชบริการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งกลุมลูกคาหลักไดแก กลุมโรงกลั่นน้ำมัน ปโตรเคมี โรงไฟฟา โรง

ปูนซีเมนต   แทนขุดเจาะ กังหันลมไฟฟาเพ่ือพลังงานทดแทน 
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ทั้งน้ีบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการใหบริการดวยความปลอดภัยควบคูไปกับประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทำงาน ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เกี่ยวกับ คุณภาพของระบบการทำงานและการบริหาร

จัดการ และ BS OHSAS 18001:2007 เกี ่ยวกับ Occupational Health & Safety Management System 

จาก TUV Rheinland Cert GmbH 
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KING CHULALONGKORN HOSPITAL 
(500t) 

โครงการงานยก เครื+องไซโคลตรอน ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
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MAMMOET CUEL 
   (600t / 1250t) 

โครงการงานยกชิ:นงานทั+วไป ณ BST 
มาบตาพดุ จ.ระยอง
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RMS QUALITY CO., LTD 
โครงการ BANGPAKONG COMBINED CYCLE  

(UNIT 1-2 REPLACEMENT)
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ECO PLANT (600t / 100t) 
โครงการงานยก EP ออก และใส ่BAG FILTER แทน ณ SCG  

ทา่หลวง จ.สระบรุ ี
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 SPRC  
(STAR PETROLUEM REFINING PUBLICCO. LTD)  

(600t / 25-250t) 
โครงการ RFCCU Heavy Lift Project
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Sino-Thai - Gulf Power Plant  
(400t / 1250t) 

โครงการ Erection work-HRSG heavy components,  
Exhaust Stack and Fuel Gas Heaters.
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 TTCL 
โครงการงานยกชิ:นงาน M1303 1 ชิ:น  
ณ D189 ORP (PTT GC3) จ.ระยอง 
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CR ASIA  
โครงการงานยกชิ:นสว่นทั+วไป  
ณ HMC มาบตาพดุ จ.ระยอง
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3. ธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS  

เน่ืองจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจใหมที่ทางบริษัทเริ่มทำเมื่อปลายป 2559 เพราะเล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของธุรกจิ

ที่เพ่ิมมากขึ้นจากการลงทุนสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและขนสงจากภาครัฐ ซึ่งมีความจำเปนตองใชเข็ม

เจาะเปนจำนวนมาก ทางบริษัทจึงมีเปาหมายที่จะเจาะกลุมตลาดงานธุรกิจดานเข็มเจาะ และดำเนินงานที่ไดรับ

มอบหมายใหสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและใชเปน reference ในการรับงาน

อยางตอเนื่อง โดยเนนงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เชน งานกอสรางทางหลวง (มอเตอรเวย) สรางทางดวน สะพาน

ขามแยก งานกอสรางรถไฟรางคู และงานกอสรางรถไฟฟา เปนตน  

และในอนาคตทางบริษัทมีเปาหมายในการใหบริการ สำหรับธุรกิจรับเหมากอสรางฐานราก และรับเหมากอสราง

ทั่วไปครบวงจร โดยใชเครื่องจักรที่มีอยูอยางมีคุณภาพและพรอมใหบริการอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานใน

สวนของภาครัฐบาล และของเอกชนตอไป 

ธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก แบงออกเปน 5 งานหลักดังน้ี 

1. งานเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile) 

เสาเข็มเจาะกลม เปนเสาเข็มท่ีใชสำหรับงานกอสรางฐานรากของโครงการขนาดใหญ หรือโครงสรางอาคาร

ที่มีปจจัยดานพื้นที่ หรือไมสามารถใชเสาเข็มตอกได การใชเสาเข็มเจาะกลมจะไมทำใหดินเกิดการสั่นสะเทือนจาก

การตอกเสาเข็ม ไมมีผลกระทบตอสถานที่ขางเคียง งานเสาเข็มของทางบริษัทฯ จะมีเสาเข็มที่แยกออกมาได 3 

ขนาด 

 เสาเข็มขนาดเล็ก เปนเสาเข็มท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 50-80 เซนติเมตร 

 เสาเข็มขนาดกลาง เปนเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 100 -120 เซนติเมตร 

 เสาเข็มขนาดใหญ เปนเสาเข็มที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 120 เซนติเมตรข้ึนไป 

  

2. งานเสาเข็มเจาะเหลี่ยม (Barrette Pile) 

เสาเขม็เจาะเหลี่ยม  เปนเสาเข็มทีใ่ชสำหรับงานกอสรางฐานรากที่อยูในบริเวณท่ีมีพ้ืนที่จำกัด เชน พ้ืนที่เกาะ

กลางถนน พื้นที่ท่ีมีขอจำกัดเรื่องของความสั่นสะเทือน หรือมีขอจำกดัเรื่องโครงสรางเดิมเหนือพื้นที่กอสราง 

(head room) ซึ่งไมเหมาะในการใชเข็มเจาะกลม (Bored Pile) การใชเสาเข็มเจาะเหลี่ยมในพ้ืนที่ดงักลาวจึงมีความ

เหมาะสมกวา และจะไมมีผลกระทบตอโครงสรางขางเคียง โดยขนาดเสาเข็มเจาะเหลี่ยมที่นิยมใชในปจจุบัน 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 เปนตน แตอยางไรก็ดี บริษัท

ฯ สามารถที่จะดดัแปลงใหใชไดหลายขนาดนอกเหนือจากที่กลาวไปแลวขางตน 
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3. งานกอสรางกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) 

กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนโครงสรางใตดินประเภทหนึ่งที่นิยมในปจจุบัน ใชเปนโครงสรางรับน้ำหนัก 

และปองกันการเคลื่อนตัวของดินดานขาง ใชเทคนิคการกอสรางตัวกำแพงกันดินเปนโครงสรางใตดินแบบถาวร โดย

ไมตองใชกำแพงกันดินชั่วคราว (Sheet Pile) ระหวางการกอสราง ซึงระบบกำแพงประเภทน้ีสามารถที่จะปองกันน้ำ

ใตดินไดดี 

4. งานปรับปรุงคุณภาพดนิโดยใชวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง 

เปนงานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางดินเดิม ทำให

ดินมีกำลังรับน้ำหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดินโดยการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดดวยซีเมนต 

แรงดันสูงนี้มีทั้งระบบเปยกและระบบแหง 

5. งานกอสรางท่ัวไป  

โดยในชวงแรกระหวางป 2559-2562 บริษัทฯ จะเนนเฉพาะงานดานเสาเข็มเจาะเพียงอยางเดียว เนื่องจาก

เพิ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจประเภทนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และเติบโตเปนที่ยอมรับ มีผลงานโดดเดนเรื่อยมา 

ปลายป 2561 บริษัทฯ ไดรับความไววางใจใหเปนผูกอสรางเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟาสายสชีมพูและสายสีเหลอืง 

มูลคางานประมาณ 564 ลานบาท และมีโอกาสไดรับงานกอสรางเสาเข็มเจาะโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด หลังจากกอนหนานี้ บริษัทฯ ไดรับงานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เปนสวนใหญ ดวยเหตุนี้ จึงเริ่มมี

งานเสาเข็มเจาะที่เปนงานกลุมอาคารตามมา เชน โครงการที่พักอาศัย 448 ครอบครัวของกระทรวงกลาโหม และ

ในชวงกลางป 2562 บริษัทฯ ไดงาน Project กอสรางท่ีเปนงานเสาเข็มเปยก (Wet Process) เจาะเสาเข็มแหง (Dry 

Process) และงานปรับปรุงคุณภาพ (Soil Cement Colum) รวมอยูใน 1 โครงการ ซึ่งเปนครั้งแรกที่บริษัทฯ ได

รวมงานกับทีมงานตางชาติ และเปนงานที่มีระยะเวลางานที่จำกัด มีพ้ืนที่ทำงานที่คับแคบ กอปรกับสภาพการจราจร

ที่คอนขางแออัดในพื้นที่บริเวณแยกอโศก แตบริษัทฯ ก็ไดพิสูจนความสามารถ และมีศักยภาพที่เปนที่ยอมรับของ

บริษัทตางชาติ สามารถทำงานใหแลวเสร็จลุลวงไปไดดวยดี รวมถึงสามารถทำงานเสร็จกอนสัญญา 

นับเปนสัญญาณที่ดี เมื่อรัฐบาลมีโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลคาการลงทุน 224,000 ลานบาท และบริษัทฯ มีความ

ภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมของประเทศในครั้งนี้ โดยไดรับงานเปนผู

กอสรางงานโยธาสัญญาที่ 2-1 ชวงสีคิ้ว–กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามโครงการ ชวงกรุงเทพ – หนองคาย 

(ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และเปนบริษัทฯ กอสรางเสาเข็มเจาะของประเทศไทย ที่เปนผู

กอสรางงานฐานรากของ “เสาเข็มตนแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูง” 

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มั่นใจในความมุงมั่น ความสามารถ และศักยภาพของทีมงาน และดวย

ปริมาณงานทีมีการเติบโตอยางตอเนื่องจากป 2562   อัตราการใชงานของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากการลงทุนของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน มีการประมูลงานใหมอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการลงทุน กอสราง
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โครงการที่อยูอาศัยตามแนวรถไฟฟาที่ขยายตัว ยิ่งไปกวานั้น แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผานโครงการ

ลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล เชน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ โครงการการ

เชื่อมตอสนามบิน 3 แหง รวมทั้งแผนลงทุนของกระทรวงคมนาคมกำหนดงบลงทุนขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐาน ป 

2561 ดานคมนาคมขนสง 309,000 ลานบาท แบงเปนทางบก 152,000 ลานบาท ทางราง 96,200 ลานบาท ทาง

น้ำ 7,320 ลานบาท และทางอากาศ 53,500 ลานบาท กำลังสงผลบวกตองาน รับเหมากอสราง ประเภทรับเหมา

งานเสาเข็มเจาะ-ฐานรากและงานโยธา ถือเปนหนึ่งในฟนเฟองสำคัญของงานกอสราง ซึ่งกำลังเปน 'แรงผลักดัน' 

อัตราการเติบโตในอนาคตจะยิ่งสงผลใหบริษัท ฯ เปนที่รูจักและยอมรับมากยิ่งขึ้น ในฐานะบริษัทผูรับเหมากอสราง

เสาเข็มเจาะที่มีศักยภาพ มีความสามารถโดดเดน และเปนที่ไววางใจไดเสมอในผลงาน   

ในสวนงานดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานเสาเข็มเจาะ มีแผนที่จะเริ่มรับงานประมาณป 2563 หรือตาม

ความเหมาะสม 
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ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

 

        

 

          
  

          
     

 

 

 

 

       

 

ภาพรวมของขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะงานฐานราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเขาจากตางประเทศ 

(เครื่องจักรกลใหม) 

นำเขาจากตางประเทศ / ซ้ือภายในประเทศ 

(เครื่องจักรกลเกา) 

ซอมบำรุงหรือยกเคร่ือง (Overhaul) 

เคร่ืองจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ 

ขายใหกับลูกคา ขายหรือใหเชากับบริษัทยอย 

 ใหเชาเปนโครงการ                                        ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน            

4. เติมสารละลายเบนโทไนท 

/โพลีเมอร 

1. วางหมุดตำแหนงเข็ม 

3. เจาะดนิออกผานชัน้ดิน

เหนียวออน 

2. กดปลอกเหล็กลงดิน 
5. เจาะดินจนถึงระดับ          

ความลึกท่ีตองการ 

6. ตรวจสอบความลึกและ

ความสะอาดของกนหลุม 
7. ติดต้ังเหล็กเสริมลงในหลุม 

8. เทคอนกรีตเร่ิมจาก                 

กนหลมุจนเต็ม 

ดำเนินการโดย 

 (TCR) 

ดำเนินการโดย 

(CRANE) 
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ภาพรวมของขั้นตอนการทำกำแพงกันดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดจำแนกลักษณะธุรกิจ และไดกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนไวดังน้ี  

ธุรกิจจำหนายเคร่ืองจักรกลหนัก และใหบริการซอม ดำเนินการโดย CRANE  

ปจจุบันทางบริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายรถเครน และ รถขุดเจาะ ยี่หอ XCMG ตั้งแตป 2558 เปนตนมา XCMG 

เปนบริษัทผูผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใหญเปนอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและใหญเปนอันดับที่ 5 ของ

โลก     ทางบริษัทฯ ก็มีเปาหมายในการนำเครื่องจักรอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพของ XCMG เขามาจำหนายใหกับกลุมลูกคาทั่วไปที่

นำเครื่องจักรไปใชในกิจการโดยตรง และกลุมลูกคารายใหญที่ไดงานรับเหมาวางทอกาซจากกลุม ปตท. หรือจำหนาย

ใหกับกลุมลูกคารายเล็กๆ ที่ใหบริการเชาเครื่องจักรกลหนัก และมุงหวังที่จะนำสินคาของ XCMG เขาสูตลาดในประเทศ

ไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับในกลุมลูกคาทั่วประเทศ โดยเนนการบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา

ความรู ความสามารถของทีมงานทั้งในองคกรและของลูกคาเพ่ือใหมีความชำนาญ ในการควบคุมเครื่องจักร และซอมบำรุง

อยางถูกวิธ ีมีความปลอดภัยตอการใชงาน โดยมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญเปนผูฝกสอน  ทั้งน้ีลูกคาสามารถทดลองฝกการควบคุม

เครื่องจักรดวยเครื่องปฏิบัติการจำลองภายใตการดูแลของวศิวกรอยางใกลชิด 

 

 

4. ตรวจสอบความลึก และความสะอาดของ
กนหลมุ 

1. สราง Guide wall รอบแนวกำแพงที่จะขุด 

3. ขุดดินจนถึงระดับความลกึท่ีตองการ 

2.ขุดดินตามแนวกำแพงทลีะแผง 5.ติดต้ังเหล็กเสริมลงในหลุม 

6. เทคอนกรีตเร่ิมจากกนหลุมจนเต็ม 
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ธุรกิจการใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL  

ในสวนของธุรกิจบริการเชาเครื่องจักรกลหนักนั้น บริษัทฯ ดำเนินธรุกิจมากวา 29 ป ยังคงมีเปาหมายในการรักษา

ความเปนผูนำในการใหบริการ ยก ประกอบ ติดตั้ง และขนยายวสัดุอุปกรณ แบบครบวงจร โดยเนนการใหบริการในกลุม

อุตสาหกรรมหนัก เชน ธุรกิจกลุมโรงกลั่นน้ำมัน ปโตรเคมี โรงไฟฟา โรงปูนซีเมนต แทนขุดเจาะและกังหันลมผลิตไฟฟา 

โดยใชเครือ่งจักรและทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ เตรียมความพรอมทางดานเครื่องจักร และทีมงานใหได

มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับงานในอนาคตท้ังในประเทศ และนอกประเทศ 

บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยควบคูกับประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการเคลื่อนยายเครื่องจกัร 

วัสดุอุปกรณ ปจจุบันกลุมบริษัท ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เกี่ยวกับ Quality Management System และ BS 

OHSAS 18001:2007 เกี่ยวกับ Occupational Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert 

GmbH และระบบการบริหารความปลอดภัยและการจัดเก็บขอมูลในระบบ QEHS เพ่ือปองกัน และใสใจในการทำงานทุก

ขั้นตอน 

ธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS  

บริษัทฯ เล็งเห็นแนวโนมการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม

และขนสงจากภาครัฐ ซึ่งมีความจำเปนตองใชเข็มเจาะเปนจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงมีเปาหมายที่จะเจาะกลุมตลาดงาน

ธุรกิจดานเข็มเจาะและดำเนินงานที่ไดรับมอบหมายใหสำเรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนดสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและใช

เปน reference ในการรับงานอยางตอเนื่อง โดยเนนงานเก่ียวกับสาธารณูปโภค เชน งานกอสรางทางหลวง (มอเตอรเวย) 

สะพานขามแยก และรถไฟฟา 

ในป 2563-2564 ทางบริษัทฯ ยังมีโครงการภาครัฐสนับสนุนอยางตอเนื่อง เชนโครงการ EEC, รถไฟฟาความเร็ว

สูง กรุงเทพ-โคราช เฟส 3, ทางดวนพระราม 3-ดาวคะนอง, รถไฟฟาสายสีมวงใต ,มอเตอรเวยบางใหญ-กาญจนบุรฯีลฯ 

ในอนาคตทางบริษัทฯ มีเปาหมายในการใหบริการสำหรับธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากและรับเหมากอสราง

ทั่วไปครบวงจร โดยเครื่องจักรที่มีอยู อยางมีคุณภาพ และพรอมใหบริการอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานในสวน

ของภาครัฐบาล และของเอกชนตอไป 
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โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้า  
สายสชีมพ ูจากมนีบรุ ี- แคราย 

สายสเีหลอืง จากลาดพรา้ว - สําโรง
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โครงการกอ่สรา้งรถไฟความเร็วสงู เชื5อมโยงภมูภิาค 
เสาเข็มตน้แรกของประเทศไทยสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสงู 

( ระยะทีG 1 ชว่งกรงุเทพมหานครฯ - นครราชสมีา ชว่ง สคีิKว - กดุจกิ )
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โครงการอาคารพกัอาศยั 448 ครอบครวั 
อาคารพักอาศยัพรอ้มสิGงอํานวยความสะดวกของ

สํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม
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โครงการกอ่สรา้ง  
Impoundment Bond  

สรา้งบอ่สําหรับพักสาร นคิมมาบตาพดุ
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โครงการ Bangkok Thailand 
Temple and Annex 

สรา้งโบสถค์รสิต ์ณ กรงุเทพมหานครฯ แยกอโศก
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามสายผลิตภัณฑหลัก จำแนกไดดังนี้  

สายผลิตภัณฑ 
ดำเนินการ

โดย 

% การถือ

หุนของ

บริษัท 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การใหบริการ         

การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกล และขนสง TCR, TCL 99.99 529.07 44.73 349.28 36.08 394.07 31.11 

การบริการรบัเหมาขุดเจาะเสาเข็ม TCS 99.99 336.87 28.48 268.62 27.75 454.17 35.85 

การบริการทาเรือ CRANE  6.34 0.54 7.02 0.73 3.58 0.28 

การใหบริการซอมแซมและจำหนายอะไหล CRANE  15.54 1.31 16.14 1.67 7.29 0.57 

การจำหนายเครื่องจักรกลหนัก         

เคร่ืองจักรกลหนักใหม CRANE  214.03 18.10 164.28 16.97 173.01 13.66 

เคร่ืองจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE  55.49 4.69 97.26 10.05 189.12 14.94 

   รายไดรวมจากการขาย และบริการ 1,157.35 97.86 902.60 93.25 1,221.24 96.46 

   รายไดอื่น 25.33 2.14 65.41 6.75 45.45 3.59 

รายไดรวม 1,182.68 100.00 968.01 100.00 1,266.69 100.00 

หมายเหตุ : CRANE      หมายถึง     บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

 TCS   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จำกัด 

 TCL   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด  

TCR   หมายถึง    บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด 

 TCH   หมายถึง   บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จำกัด  

หมายเหตุ :  สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจำหนายเครื่องจักรกลหนัก 

มีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในแตละชวงเวลา 
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ลูกคาหลัก 

ลูกคาของกลุมบริษัทสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังน้ี 

1. ลูกคากลุมธุรกิจการจัดจำหนายเครื่องจักรกลหนัก และบริการซอม เปนการจำหนายใหกับกลุมลูกคาทั่วไป ที่นำ

เครื่องจักรไปใชในกิจการโดยตรง และกลุมลูกคารายใหญที่ไดงานรับเหมาวางทอกาซจากกลุม ปตท.  หรือจำหนาย

ใหกับกลุมลูกคารายเล็กๆ ที่ใหบริการเชาเครือ่งจักรกลหนัก 

2. ลูกคากลุมธรุกิจการใหบริการงานเชาเครื่องจักรกลหนัก กลุมลูกคาหลักของงานบริการเชา เปนกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

เชน กลุมโรงกลั่นน้ำมัน ปโตรเคมี โรงไฟฟา โรงปูนซีเมนต แทนขุดเจาะ กังหันลมไฟฟาเพ่ือพลังงานทดแทน 

3. ลูกคากลุมธุรกิจการบริการรับเหมากอสรางงานฐานราก เนนการรับงานกอสรางงานฐานรากของสะพาน และงาน

โครงสรางพื้นฐานเปนหลัก โดยรับงานผานผูรับเหมาหลักรายใหญ เชน  บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน

สตรัคชั่น, บมจ. ช.การชาง, บมจ.คริสเตียนแีละนีลเส็น (ไทย), บจก. ไชนา สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่ง (ประเทศ

ไทย), บจก. บัญชากิจ เปนตน โดยในป 2563 บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจออกไปรับงานดานการกอสรางอาคาร 

เชน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล และโรงงาน เพิ่มเติมจากเดิม 

การจัดหาผลิตภัณฑ 

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเครื่องจักรใหม ยี่หอ XCMG 

จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีราคาไมสูง  และเครื่องจักรกลหนักใชแลวเปนหลัก ประกอบกับเครื่องจักรใชแลวที่

หมุนเวียนอยูในตลาดเครื่องจักรนั้น ยังสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯ นั้น 

จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 95 ของมูลคาเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแตละป สวนที่เหลือเปนการ

จัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูลเครื่องจักรหรือบริษัทที่มีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แต

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหมแทน สำหรับ

วิธีการจัดหาเครื่องจักร 

ภาวะการแขงขันแยกตามกลุมธุรกิจ 

1.  ธุรกิจจำหนายเคร่ืองจักรกลหนัก  และใหบริการซอม 

ที่ผานมาเครื่องจักรกลหนักที่ไดรับความนิยมจากลูกคา จะเปนเครื่องจักรกลหนักจากประเทศเยอรมัน และ ญี่ปุน      

แตดวยความที่เครื่องจักรจากประเทศเหลานี้ ราคาคอนขางสูง ทำใหในระยะ 4-5 ป ที่ผานมา เครื่องจักรกลหนักที่มาจาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกวาและประสิทธิภาพใกลเคียง ซึ่งมีหลายแบรนด

ที่ไดรับการยอมรับจากตลาด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY โดยมีการแขงขันคอนขางสูง โดยเฉพาะในดานราคา 

บริษัทฯ จึงเนนนโยบายคุณภาพสินคาและบริการหลงัการขายที่ดี มีประสิทธภิาพ เปนกลยุทธในการแขงขัน ประกอบกับการที่

บริษัทฯ เปนตัวแทนจำหนายเครื่องจักร XCMG ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเครือ่งจักรหนักที่ใหญเปนอันดบั 1 ของประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจีนและเปนอันดับ 5 ของโลก ทำใหสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยในป 
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2561 บริษัทฯ ไดขายเครื่องจักรใหกับลูกคาในประเทศเปนจำนวนมาก และบริษัทฯ ยังไดรับรางวัล Top 10 Global Dealer 

of  XCMG จากบริษัท XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. (“XCMG”) 

2.  ธุรกิจการใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลหนัก 

การใหบริการแบบเหมาโครงการ เชน  การขยายโรงงาน การปดซอมบำรุงประจำปของโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมป

โตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟา หรือโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากลูกคาสวนใหญจะเซ็นสัญญาวาจางทั้งโครงการแบบรายปโดยผู

ใหบริการที่เปนบริษัทขนาดใหญและ/หรือบริษัทขามชาติมีความพรอมของเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ (ตั้งแต 

200 ตันขึ้นไป) ซึ่งผูใหบริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการไดโดยที่ลูกคาไมตองติดตอประสานงานกับผูใหบริการรายอื่นๆ 

ลดปญหาความซ้ำซอนในการวาจางผูใหบริการหลายราย รวมถึงมีความนาเชื่อถือและความพรอมในดานประสบการณและ

ความชำนาญของบุคลากรที่ผานงานโครงการขนาดใหญมาแลว ซึ่งการใหบริการแกลูกคาในอุตสาหกรรมขนาดใหญดังกลาว 

ผูวาจางจะใหความสำคัญอยางยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอน แผนงานและกระบวนการทำงาน

ของทีมงาน นอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพ เทคนิคและความสามารถในการทำงาน ปจจัยดังกลาวสงผลใหมีผูใหบริการ

ขนาดใหญดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูใหบริการรายเดิมๆ ที่ใหบริการมาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันผูใหบริการขนาด

ใหญที่เปนคูแขงขันหลักมี 6 ราย ไดแก Mammoet จากประเทศเนเธอรแลนด Sarens จากประเทศเบลเยียม, Tat Hong 

และ TiongWoon จากประเทศสิงคโปร บริษัท เอกเครน โลจิสติคส จำกัด และบริษัท ที.เอส.เค เครน เซอรวิส จำกัด จาก

ประเทศไทย ดวยความพรอมของเครื่องจักร บุคลากร ความชำนาญ ระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย ราคาที่เหมาะสม

ตลอดจนประสบการณที่มีกวา 30 ป ทำใหไดรับการยอมรับจากลูกคามาอยางตอเน่ือง 

3.  การใหบริการแบบรายเดือน หรือ รายวัน   

มีการแขงขันคอนขางสูง เนื่องจากเปนการใหบริการกับลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการยกหรอืเคลื่อน ยายนั้น

จะไมคอยมีความยุงยาก หรือซบัซอนมากเทากับงานโครงการ ประกอบกับมีบริษัทที่ใหบริการจำนวนมากมีตั้งแตบริษัทขนาด

เล็กจนถึงขนาดกลางที่มีเครื่องจักรขนาด 10 – 200 ตันไวใหบริการ โดยแขงขันกันดานราคาเปนหลัก 

4.  ธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก 

ตั้งแตปลายป 2559 รัฐบาลไดเรงอนุมัติและลงนามสัญญากอสรางโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและขนสง เชน

โครงการถนนมอเตอรเวย รถไฟรางคู รถไฟฟาสีตางๆ ฯลฯ ทำใหปริมาณงานดานเสาเข็มเจาะเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ในขณะ

ที่ผูประกอบการรับเหมางานฐานรากรายใหญยังมีไมมากนัก การแขงขันจึงยังไมสูง ทำใหบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่ จะเขาสู

ธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจวาทั้งความพรอมในดานเครื่องจักรอุปกรณ ทีมงานท่ีมีประสบการณ รวมถึงการที่บริษัทฯ เปนท่ี

รูจักและเปนที่ยอมรับ ทั้งในผลงานของกลุมผูรับเหมาโครงการรายใหญที่ใชบริการเชาเครื่องจักรกลหนักอยูแลว สงผลให

บริษัทฯ เปนหนึ่งในกลุมผูรับเหมางานฐานรากที่ลูกคาเลือกใชบริการ โดยในป 2563-2564 ยังมีโครงการจากทางภาครัฐหลาย

โครงการ เชน โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC),  รถไฟฟาความเร็วสูง กรุงเทพ-โคราชเฟส 3,  

มอเตอรเวยบางใหญ-กาญจนบุรี และทางดวนพระราม 3- ดาวคะนอง เปนตน โดยโครงการดังกลาวมีขนาดใหญ และมีมูลคา

สูง ทำใหตองมีผูรับเหมาหลายราย ซึ่งเปนโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ จะไดสวนแบงการตลาดในโครงการดังกลาว 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุมบริษัทยอยมีความเสี่ยงดงัน้ี 

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน 

ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจจำหนายเครื่องจักรกลหนักใหม ยี่หอ XCMG  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

เครื่องจักรกลหนักใชแลว และบริษัทยอยเปนธุรกิจใหบริการยกเคลื่อนยายวัสดุหรืออุปกรณโดย รถเครน รวมถึงการใหบรกิาร

ขนสงโดยรถหัวลาก รถบรรทุกตางๆ   ซึ่งตองใชความรูความชำนาญเฉพาะดาน จึงจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความ

เช่ียวชาญในดานเทคนิค เชนการปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน การเคลื่อนยายวัสดุหรือ

อุปกรณดวยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธภิาพสูง 

บริษัทฯ มีผูเชี่ยวชาญจาก XCMG มาใหการฝกอบรมกับบุคลากรภายในบริษัทฯ ใหมีความรู ความเขาใจในการดูแล 

บำรุงรักษา และควบคุมเครื่องจักร เปนประจำ และในระยะตอไปจะขยายการฝกอบรมใหกับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  

และสามารถเขามารวมงานกับบริษัทฯ  และยังเปนการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน และไดรับคาตอบแทนที่ดี 

อันเปนการสรางความยั่งยนืดานบุคลากรใหกับบริษัทฯ ไดในระยะยาว 

2. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว 

เครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญเปนเครื่องจักรใชแลว ที่มีอายุการใชงานเฉลี่ยระหวาง 3 ป ถึง 19 

ปดังนั ้นบริษัทฯ จึงมีความเสี ่ยงเกี่ยวกับสภาพการใชงานของเครื่องจักรใชแลวเมื ่อเปรียบเทียบกับการซื ้อเครื่องจักรใหม 

เนื่องจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไกตางๆ อาจไมอยูในสภาพที่สมบูรณทำใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการ

ทำงานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม รวมถึงการจัดหาอะไหลและการบำรุงรักษา 

ในเรื่องเครื่องจักรที่มีอายุการใชงานนานมาก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเกา ที่มีอายุการใชงานมา

นาน ดวยการจำหนายออก แลวนำเขาเครื่องจักรใชแลว จากประเทศญี่ปุนและแถบยุโรป  ที่มีอายุการใชงานนอยกวาเขามา

ทดแทน อยางตอเนื่อง   บริษัทฯ มีการดูแลรักษา และการใชงานอยางถูกวิธี จากทีมชาง และผูควบคุมเครื่องจักรที่มีความ

เชี่ยวชาญ  มีตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้ง ภายหลังการออกงาน เพื่อใหเครื่องจักรมีสภาพสมบูรณ พรอมใชงาน  มีการทำ

ประกันภัยใหกับเครื่องจักรของบริษัทฯ ดวย 

 

3. ความเสี่ยงในการพ่ึงพาผูผลิตเครื่องจักรกลหนักรายใหญเพียงรายเดียวสำหรับธุรกิจจำหนายเครื่องจักรกลหนักใหม 

บร ิษัทฯ ได ร ับการแตงต ั ้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.,LTD. หรือ 

XCMG ใหเปนตัวแทนจำหนายเครื่องจักรกลหนักใหมยี่หอ XCMG  
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

บริษัทฯ เนนการพัฒนา และสรางความสัมพันธที่ดีกับ XCMG  ใหมากขึ้น  โดยไดรับความรวมมือจาก XCMG ในการทำ

แผนธุรกิจ เพื่อขยายฐานการจำหนายสินคา ที่นอกเหนือจากรถเครน เชน รถขุด รถเข็มเจาะ เปนตน โดยทาง XCMG  จัดสง

เครื่องปฏิบัติการจำลอง และวิศวกรผูเชี่ยวชาญเขามาอบรม และใหความรูกับบุคลากรในบริษัทฯ 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในการจัดหาเครื่องจักรกลหนัก ทั้งเครื่องจักรใหม และเครื่องจักรใชแลวนั้นเปนการจัดหาจากตางประเทศ ในสัดสวน

รอยละ 95 ดังน้ันการจายชำระเงนิใหแกผูจำหนายจงึตองเปนไปตามสกุลเงินของประเทศนั้นๆ โดยจะเปน 3 สกุลหลัก คือ เงนิ

เยนญี่ปุน (JPY), เงินยูโร (EUR) และดอลลารสหรัฐ (USD) อีกทั ้ง เปนการซื ้อภายใตเงื ่อนไขที ่เปน L/C Term สำหรับ

เครื่องจักรใชแลว และไดรับเทอมการคาสำหรับการชำระเงนิคาเครื่องจักรใหมเปนเวลา 360 วัน จากผูจำหนายรถ XCMG จึง

สงผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปน

นัยสำคัญระหวางวันท่ีบริษัทฯ ซื้อ-ขายเครื่องจักร และวันท่ีทำการจายชำระเงนิจริง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันการเงินหาก

อัตราแลกเปลี่ยนในชวงที่ตองทำการชำระเงินมีความผันผวนมาก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนเงิน

สกุลเยนอยูประมาณ 2.97 ลานเยน  และดอลลารสหรัฐอยูประมาณ 8.46 ลานดอลลาร  

5. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดำเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร  

เชน ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการตองชำระหนี้แทนลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรในการเขาทำสัญญารวมรับผิด  หรือความ

เสี่ยงจากการจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา เปนตน รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุใน

ระหวางการทำงาน ซึ่งในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุดังกลาว ไดกอใหเกิดความเสียหายตอชีวติและทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ดังนั้น

บริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดำเนินงานได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดำเนินงานเปนจำนวน 2 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองประมาณ  200.6 ลานบาท 

(รายละเอียดของคดีความปรากฏอยูในสวนที่ 1 ขอ 5 ขอพิพาททางกฎหมาย ) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการกำหนด

นโยบายที่จะไมเขาทำสัญญาค้ำประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนใหพรอมและแจงให

ทราบถึงขอจำกัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทำการจดทะเบียนเครื่องจักรได เปน

ตน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไดมีการกำหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทำงานที่เนนในเรื่องของความปลอดภัย

สูงสุด นับตั ้งแตการออกแบบการทำงาน การปฏิบัติงานโดยบุคลากรที ่มีประสบการณและดำเนินงานโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ที ่เนนในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำ

ประกันภยัการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัท โดยบริษัทประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มวงเงินคุมครองใหเหมาะสมกับ

ลักษณะการดำเนินงานนั้นๆ 
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โครงสรางการถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

                                   ชื่อ            จำนวน รอยละ 

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

2.  นายสุทัศน  หิรญัญาภินันท 23,078,403 3.05 

3.  นายพหล  ลิมปสุข 16,256,691 2.15 

4.  นายอุดม  ยางกุล 14,050,000 1.86 

5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 12,017,536 1.59 

6.  นายพีระ  ดำรงมหาสวสัดิ ์   11,583,119 1.53 

7.  นายชัยรัตน  โกวิทมงคล 11,278,152 1.49 

8.  นายณรงคศักดิ ์ ยิ่งเจรญิอนันต 11,000,041 1.45 

9.  นาย ธนภัทร  เจริญพิพัฒนสิน 9,750,910 1.29 

10.  นายธนินรัฐ  ลิ้มภัทรนันท 9,633,000 1.27 

11.  อ่ืนๆ (2,580 รายผูถือหุนนอยกวารอยละ 1.27)  248,177,655 32.78 

รวม 757,057,874 100.00 

หมายเหตุ : (1) กลุมนายธงไชย แพรรังส ี ประกอบดวย   

 – นายธงไชย  แพรรังสี 204,958,333 หุน 

 – นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี 30,952,377 หุน 

 – นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี 28,544,970 หุน 

 – นายวันชนะ  แพรรังส ี 28,544,670 หุน 

 – นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี 28,301,321 หุน  

 – นางสาววนิดา  ดาราฉาย 28,088,165 หุน 

 – นางสาวอัญญชิสา  แพรรังส ี 21,177,250 หุน 

 – นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ 9,880,153 หุน 

 – นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี 9,775,128 หุน 

  390,222,367 หุน 
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โครงสรางการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้านงานขาย 

งานเช่า ฐานรากและทรัพยากรบุคคล 

รองประธานเจ้าหน้าทีบริหารด้าน     

บัญชี การเงนิและงานสนับสนุนองค์กร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ด้านสนับสนุนงานบริการ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ด้านบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด 
ด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานฐาน

ราก 

จป.วิชาชีพ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

ด้านงานขายและการตลาด 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที

บริหารด้านวิศวกรรม 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบริหาร     

ด้านทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงนิ 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ด้านงานเช่าเครืองจักรกลหนัก 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจดัการของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบรหิาร 

4. ผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท    ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย   ลมิประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2.  นายธงไชย  แพรรังส ี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 

3.  นายวชัรินทร  ดวงดารา กรรมการอิสระ 

4.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ 

5.  นางวรีะวรรณ  บุญขวัญ กรรมการอิสระ 

6.  นายทัฬห  สิริโภคี กรรมการ 

7.  นายชำนาญ  งามพจนวงศ1 กรรมการ 

8.  นางสาววนิดา  ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการบริษัท 

9.  นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี  กรรมการ 

หมายเหตุ : 1.นายชำนาญ  งามพจนวงศ พนจากตำแหนงกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562  
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กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาว จันทรจิรา แพรรังสี ลงลายมือ

ชื่อรวมกับ นางสาววนิดา ดาราฉาย รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดำเนินธรุกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให

เปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ ภายใตขอบังคับที่กําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ  รวมถึงการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแตงตั้งใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

แทนคณะกรรมการก็ได โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยู ภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการและมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหนาที่และความรับผิดชอบที่จะเปนผูอนุมติั 

ใหความเห็นชอบ ในเรื่องดังตอไปนี ้

1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผูถือหุนและ

กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 

2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เชน นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช

หลักการบัญชี การบริหารคลังสินคา และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

3) กำหนดระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ 

4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำป งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชงบการลงทนุที่

ไดรับอนุมัติแลว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 

5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั ้งไว และกำหนดแนวทางแกไขในกรณีที่มี

อุปสรรค 

6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ำประกันหรือการชำระเงิน 

หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามคูมืออำนาจอนุมัติ

ดำเนินการของบริษัทฯ  

7) การกำหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใช 
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9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทั่วไปอยางถูกตอง ทัน

การณ และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายวชัรินทร ดวงดารา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นางวรีะวรรณ บุญขวญั * กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

*    เปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน  

  โดยมีนางจิตรา  ทองสมุทร  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั ้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื ่อทำหนาที ่เปนผู สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
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6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรพัย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุนและผู ลงทุนทั ่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร    ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายธงไชย  แพรรังส ี ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชำนาญ  งามพจนวงศ1 กรรมการบริหาร 

3. นางสาววนิดา  ดาราฉาย กรรมการบริหาร 

4. นางสาวจันทรจิรา  แพรรังส ี กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ : 1.นายชำนาญ  งามพจนวงศ พนจากตำแหนงกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562  

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานใหคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได

กำหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่และความ

รับผิดชอบหลักดังตอไปนี ้
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1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที ่กำหนดให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ที ่ไดกำหนดและแถลงไวตอผู ถือหุ นเพื ่อเสนอให

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ 

2) กำหนดแผนธรุกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3) กำหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิก

จางพนักงานของบริษัทฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ เอ้ือ

ตอสภาพการดำเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ใหเปนไปตามแผนธรุกิจที่ไดรับอนุมัติไว 

6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอ่ืน 

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

ภายใตอำนาจวงเงนิแตละรายการใหเปนไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ 

7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่

ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการ

ดังกลาวจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) มีจุดมุงหมายใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากขึ้น จึงใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยท่ีมีความเปนอิสระ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 3 คน โดย

สมาชิกในคณะกรรมการมากกวากึ่งหนึ่งเปนกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดยอยดังกลาว เพ่ือทำหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง

ตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับรองประธานเจาหนาที่บริหารข้ึนไป คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได

กำหนดไว รวมทั้งใหมีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑการจายและรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับรอง

ประธานเจาหนาที่บริหารข้ึนไป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตามท่ีกฎหมาย

กำหนด 
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ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที ่ 10 / 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จึงมีมติแตงตั้งบุคคล

ดังตอไปนี้ เพ่ือดำรงตำแหนงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  

2. นายวชัรินทร ดวงดารา  

3. นายทัฬห สิริโภคี  

4. นางสาววนิดา ดาราฉาย  

  

ขอบเขตอำหนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรง

ตำแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกำหนดไว และเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ   

2) กำกับดูแลใหบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกกรรมการที่

ไดรับการแตงตั้งใหม 

3) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนงของผูบริหารสูงสุดของบริษัท เพ่ือเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่องให

มีผูสืบทอดงานเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนใหบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท 

5) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยเพื่อนำเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเมื่อมีตำแหนงวางลง 

6) เปดเผยหลักเกณฑและขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

7) การปฏิบัติงานดานการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาหลักเกณฑในการจายและรูปแบบ

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง สวนคาตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะตองนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้  

8) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป และพิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกผูบริหารสูงสุดของบรษิัท 

เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

9) พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยางสม่ำเสมอ 

10) รับผิดชอบตอการอ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
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ผูบริหาร   ประกอบดวย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายธงไชย  แพรรังส ี ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2.  นายชำนาญ  งามพจนวงศ1 รองประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินและงานสนับสนุนองคกร / 

รักษาการผูชวยประธานเจาหนาทีบ่ริหารดานบัญชีและการเงิน 

3.  นายชัชวัฎ  ภูพันธาภักดิ์2 รองประธานเจาหนาที่บริหารดานการขาย และงานเชา 

4.  นางสาวอุทัยวรรณ  เรืองโรจนวิรยิา3 รองประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินและงานสนับสนุนองคกร 

5.  นางสาววนิดา  ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานงานสนับสนุนองคกร/ 

รักษาการผูจัดการฝายสนับสนุนงานบริหาร 

6.  นางสาวจันทรจิรา  แพรรังส ี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานทรัพยากรบุคคล / 

รักษาการผูจัดการฝายสื่อสารองคกร และนักลงทุนสัมพันธ 

หมายเหตุ : 1.นายชำนาญ  งามพจนวงศ ลาออกจากตำแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหาร เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2562  

     2.นายชัชวัฎ  ภูพันธาภักดิ์  เขาดำรงตำแหนง รองประธานเจาหนาที่บริหาร (COO) เมื่อวันที ่3 มิถุนายน 2562 

     3.นางสาวอุทัยวรรณ  เรืองโรจนวิริยา  เขาดำรงตำแหนง รองประธานเจาหนาที ่บริหาร (CFO) เมื่อวันที่ 3 

มิถุนายน 2562 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของบริษัท

ฯ ที่คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดไวรวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมความสัมพันธกับลูกคา และตอง

รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2) มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจำนวนท่ีจำเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือ

ปฏิบัติหนาที่ทุกตำแหนง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีอำนาจ

ในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 
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3) เปนตัวแทนและเปนผูมีอำนาจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอกิจการ 

4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย การทำ

สัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางการคา 

5) มีอำนาจในการอนุมัติคาใชจายตางๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให 

6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ 

7) อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานของกิจการ 

8) ดำเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 

9) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินอำนาจสั่ง

การของฝายงานนั้นๆ  

10)  มีอำนาจมอบหมายใหบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทำหนาที่จัดการและดำเนินการแทนประธาน

เจาหนาที่บริหารในเรื่องที่จำเปนและสมควร โดยใหอยู ในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที ่บริหารซึ่งอยู ภายใต

หลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทในแตละคราว 

ทั้งน้ี การมอบอำนาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัท ใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตลอดจนการมอบอำนาจ

ใหแกบุคคลอื่นใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว 

ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูไดรับมอบอำนาจ จะตองนำเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท

ไดพิจารณาตอไป 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย

ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทำรายการดังกลาวตองไดรับมติ

เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกำหนดไวในเรื่องนั้นๆ 

ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 มีมติแตงตั้ง นางสาววนิดา  ดาราฉาย   เปน

เลขานุการบริษัท ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสมเปนผูรับผิดชอบและทำหนาที่เลขานุการบรษัิท โดยมีหนาที่ดูแล

ใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพ่ือใหการ

บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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ขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติ  ให

เปนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบังคบับริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ีหนาที่ตามกฎหมายของ

เลขานุการบริษัท ดังน้ี 

1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ดวยความซื่อสตัยสุจริต และดวยความระมัดระวัง 

2) บทบาทหนาที่ในการใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามขอกำหนดของหลักการดังกลาว 

3) เปนผูประสานงานดานผูลงทุนสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวทำหนาที่เปนตัวแทนบริษัทฯ ในการสรางความสัมพันธ

อันดี ดวยการสื่อสารขอมูลตางๆ และการเปดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญตอผูถือหุน นักวิเคราะห และประชาชนท่ัวไป  

4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานประจำปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

5) เก็บรักษารายงานการมสีวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการ

ประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ  พรอมนำสงใหคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุมอยาง

นอย 7 วัน  เพื่อใหมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม 

7) จัดการประชุมผูถือหุนและดูแลจัดเตรียมหนังสือแจงการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำป  งบการเงินของ

บริษัทฯ หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระตางๆ ที่เกี ่ยวของทั้งหมด และจัดสงลวงหนาใหผูถือหุน 

เพ่ือใหมีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะศึกษาขอมูลเหลานั้นกอนเขาประชุม รวมถึงการสงหนังสือแจงประชุมและเอกสารแนบ

ดังกลาวตอกรมพัฒนาธุรกิจและการลงประกาศแจงขอมูลในหนังสือพิมพตามที่กฎหมายกำหนด 

8) กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผูถือหุนเชนการลงลายมือชื่อของผูเขารวม

ประชุม การมอบฉันทะ องคประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ  

9) ชวยเหลือกรรมการเพ่ือใหปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  

10)  ติดตามการปฏิบติัตามขอกำหนดในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  เปนผูประสานงานเรื่องการเก็บรกัษาสมุดทะเบียนผูถือหุน   

12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใด ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

กอนที่บริษัทฯ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งที่ 10 / 2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เขาดำรงตำแหนงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนำรายชื่อเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ 

ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือ

ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการ จึงนำรายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือการพิจารณาแตงตั้งตอไป ในสวน

ของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผูมีความรูความเช่ียวชาญในดานตางๆ ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ อาทิ ดานการตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน โดยหลังจากการที่ไดรับเลือกและแตงตั้งกรรมการแลว ทาง

บริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพ่ือใหรับทราบถึงขอปฏิบัติในฐานะกรรมการ เตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ และ รับทราบขอมูลที่เก่ียวของกับลักษณะของธรุกิจตางๆ ในบริษัท คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหเลขานุการบริษัท

ทำหนาที่ในการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพื่อใหกรรมการใหมสามารถเขาปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ทั้งน้ี เงื่อนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ สามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที ่กรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำหนด 

2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี ้

(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(ข) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป  

(ค) บคุคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลอืกตั้งเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นกำหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น     ถา

จำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่ง

พนจากตำแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกก็ได 

นอกเหนือจากเงื ่อนไขการสรรหาและแตงตั ้งกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญของระบบการ

ตรวจสอบและถวงดุล จึงไดมีการกำหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 5 ทาน โดยมี

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี ้
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1) เปนบุคคลท่ีถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือเปนผูมีอำนาจใน

การควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสมัพันธ

ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั ้งในการเงินและการ

บริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะที่อาจทำใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม

นอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพล

ของกลุมบุคคลใดๆ 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกำไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

คาตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติ

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังน้ี 

คาตอบแทนรายเดือนประกอบดวย 

ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท  

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

กรรมการอิสระและกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท  

 

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ดังนี ้

เบ้ียประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 12,000 บาท/คน  

เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท/คน  

บำเหน็จกรรมการ 
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เมื่อมีการจายปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมใหกับกรรมการ   ทุก

ตำแหนง แตทั้งน้ีผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงนิ 5.0 ลานบาท 

สำหรับกรรมการที่ทำหนาที่มากกวา 1 ตำแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือน ตามตำแหนงที่สูงกวาเพียงตำแหนงเดียวและ

กรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมจะไมไดรับเบี้ยประชุม 

คาตอบแทนผูบรหิาร เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดำเนิน งานของ

บริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คณะกรรมการ 
ป 2562 

รายละเอียดของคาตอบแทน 

  จำนวน(คน) คาตอบแทน (บาท) 

กรรมการ 9 2,572,000.00 
เบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ 

ยังไมรวมบำเหน็จกรรมการ ซึ่งรอจัดสรรโดยกรรมการ 

กรรมการบริหาร     

และผูบริหาร 
6 14,001,000.00 

เงนิเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลีย้งชีพและประกันสังคม 

(ไมรวมคาน้ำมันเดือนละ 360 ลิตร คาโทรศัพทและอื่นๆ) 
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คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ประกอบดวยเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน และบำเหน็จ 

ลำดับท่ี รายชื่อ คาตอบแทนรายเดือน 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร 480,000.00 - 132,000.00 

2.  นายธงไชย แพรรังส ี - - 100,000.00 

3.  นายวชัรินทร ดวงดารา 360,000.00 70,000.00 110,000.00 

4.  นางวรีะวรรณ บุญขวญั 240,000.00 80,000.00 100,000.00 

5.  นายสุรินทร เปรมอมรกิจ 240,000.00 80,000.00 100,000.00 

6.  นายทัฬห สิรโิภค ี 240,000.00 - 90,000.00 

7.  นายชำนาญ งามพจนวงศ1 - - 20,000.00 

8.  นางสาวจันทรจิรา แพรรังส ี - - 20,000.00 

9.  นางสาววนิดา ดาราฉาย - - 110,000.00 

 รวม 1,560,000.00 230,000.00 782,000.00 

 หมายเหตุ :1. นายชำนาญ  งามพจนวงศ  พนจากตำแหนงกรรมการวันที่ 1 เมษายน 2562 
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คาตอบแทนอื่น 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27  เมษายน 2550 ภายใตการจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จำกัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00  ของคาจางและนายจางจายเงนิ

สมทบเขากองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง โดยในป 2562 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ

ผูบริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 421,000.00 บาท 
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การกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท  มีความมุงมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดี  ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และขอกำหนดที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคง และเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญแบงออกเปน  5  

หมวด ดังนี ้

หมวด ที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆทาน อยางเทาเทียมกัน  โดยไมกระทำการใดๆ 

อันเปนการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึงอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิ เพื่อใหความมั่นใจวาผูถือหุน

จะไดรับความคุมครองสิทธิของตน ตามสิทธขิั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

1. บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบถึงความคืบหนาจากการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ โดยการแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรง

หรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ใหผูถือหุนทุกรายเขารวมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุม ที่

สามารถเดินทางไดสะดวกหรือใกลสถานีรถไฟฟา และเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนาอยางนอย 2 ชั่วโมง กอนการประชุม 

3. บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ สำหรับพิจารณา ใหผู

ถือหุ นทราบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ ่งเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด พรอมความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อ

ของกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน พรอมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขา

ประชุมแทนได 

4. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหวางการ

ประชุม บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ ในการแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ 

รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุมไดอยางเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการท่ีดำรงตำแหนงเฉพาะ

เรื่องตางๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายในท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และผูสอบบัญช ีเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลและตอบขอซักถามตางๆ 

5. บริษัทฯ ใหผูถือหุนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการใหผูถือหุน ลงคะแนนทีละคน 

6. บริษัทฯ ไมไดเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ขอมูลสำคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯไดบันทึกประเด็นขอซักถามและขอคิดเห็นที่สำคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตอง

ครบถวน  และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนไป

ยังตลาดหลักทรัพยฯ และเผยแพรทางเว็บไซต  www.chukai.co.th  ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชุมผูถือหุน 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดำเนินการดังน้ี 

1.  บริษัทฯ เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกับผูถือหุนในหนังสือมอบ

ฉันทะเพ่ือใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2561 

บริษัทฯ ไดเสนอช่ือ นายวัชรินทร ดวงดารา ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผูถือหุนตามลำดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพ่ิมวาระในการ

ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ทั้งน้ีเพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล 

3.  บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบารโคดเขามาใชในการบันทึกและแสดงผลการ

ลงคะแนน พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตร

ลงคะแนนเสียงกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็น

ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

4.  คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และ

เผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ และบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไมเกิน 14 วัน  

5.  บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น 

การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 

โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนำมาใช

เปนประโยชนสวนตน รวมทั ้งเพื ่อการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯ กำหนดใหผู บริหารรายงานการเปลี ่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

6.  เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนดังน้ี 

รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวาง

กันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทำรายการระหวางกันคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ

รายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการ

ระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อ

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง ขอกำหนด หรือกฎของ 

ตลท. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอกำหนดของ ตลท. โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได



  

57 

 

                                                                                                                                          รายงานประจําปี 2562 

                                                                                            Annual Report 2019 

เปดเผยรายการะหวางกันที่มีสาระสำคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจำเปน ในรายงานประจำป

และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบัติตามาตรา 89/12(1) แหงพระราชบัญญตัิ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เรื่อง กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของจะกระทำธุรกรรมกับ

บริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีมติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมนั้นมีขอตกลงทางการคาใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงจะกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกนั ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล

ในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน  ทั้งนี้โดยฝายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำ

ธุรกรรมดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบตามความประสงคตอไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือใหกรรมการ

ปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอใหกรรมการทานนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนำขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน   ทำการซื้อหรือ

ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผย และ 3 วัน หลังการเปดเผยขอมูล งบการเงิน แกสาธารณชน โดย

กำหนดไวในประกาศของบริษัทฯ เรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ไดมีการ

กำหนดบทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดำเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจ

ถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) ตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับ

อนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต. 

 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและผูบริหาร

ของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เนื่องจากบริษัทฯ นั้นไดตระหนักถึงการ

สนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันสรางกำไร และสรางความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  

โดยบริษัทฯ จะดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

สรุปไดดังนี ้
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Annual Report 2019 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

ผูมีสวนไดเสีย นโยบายการกำกับดแูลกิจการ 

ผูถือหุน บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอยางซื ่อสัตย โดยยึดมั ่นที ่จะพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืน และเปนผู นำดานมาตรฐาน      

การใหบริการดานรับเหมาฐานราก และ บริการเครื ่องจักรกลหนักดวยความมุ งมั ่น และสามารถให

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีนาพึงพอใจในระยะยาว 

คูคา คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคาโดยปฏิบัติตาม

กฎหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัด 

คูแขง บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวธิกีารไมสุจริตเพื่อทำลายคูแขงขัน 

เจาหนี ้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงไวอยางเครงครัด 

ลูกคา บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของบริการที่ดีที่ได

มาตรฐานและการใหบริการหลังการขาย รวมท้ังการรักษาความลับของลูกคา 

พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม โดยมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและประสทิธิภาพใน

การทำงานใหแกพนักงานและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 

สังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเปนนโยบายที่จะดูแล

รักษาสิ ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ ่งกลุ มบริษัทยังไดร ับมาตรฐาน ISO 

9001:2015 ท ี ่ เก ี ่ย วก ับ Quality Management System  และ BS OHSAS 18001:2007 ท ี ่ เก ี ่ยวกับ 

Occupational Health and Safety Management System จ า ก  TUV Rheinland Cert GmbH  

นอกจากนั้นบริษัทฯ พึงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
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สำหรับมาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ที่เกี่ยวของกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน ผูแจงเบาะแส สามารถสงขอ

รองเรียนหรือแจงเบาะแสโดยระบรุายละเอียดของเรื่องที่ตองการแจงเบาะแส หรือ ขอรองเรียน พรอม ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท

ที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ดังนี้  

 ทางไปรษณีย 

• ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

• บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู ที ่ 1 ต.ศีรษะจรเขใหญ อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท 02-715-0000  หรือสง E-mail : Info@chukai.co.th  และทางบริษัทฯ จะเก็บขอมูลผูแจงเบาะแสเปน

ความลับ  

 ทางอีเมล  

• ประธานกรรมการตรวจสอบ : watcharin@chukai.co.th  

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

• เลขานุการบริษัท : wanida@chukai.co.th  

 ทางเวบ็ไซตบริษัท  www.chukai.co.th  

 

มาตรการคุมครองและรักษาความลับ  

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปดชื่อ ที่อยู หรือขอมลูใดๆ 

ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผูที ่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ

ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้น ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานของผูรองเรียนจะถูกเก็บไวเปนความลับหามเปดเผยตอบุคคลอ่ืน

ที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยหนาที่ที่กฎหมายกำหนด 
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ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผูกระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะตองไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทกำหนดไว และหากเปนการกระทำผิดที่ขัดตอกฎหมาย ผูกระทำผิดจะไดรับโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ีโทษทางวินัยตามระเบียบ

ของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเปนอันสิ้นสุด  

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการของบริษัท คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) โดยกำหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได โดยมีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคำนึงถึงเรื่อง

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตอการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ และการกำกับดูแลกิจการงบการเงินของบริษัทฯ และ

สารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏตอสาธารณชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป โดยการจัดทำงบการเงิน

ดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยาง

สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ

อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความสัมพันธของผูลงทุน 

ภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือดูแลเรื่อง

การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไปตลอด จน ขอมูล

สำคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอนักลงทุนสถาบัน   ผูถือหุน 

เจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดมีการเผยแพรในเว็บไซต

นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยมี นางสาววนิดา  ดาราฉาย  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดาน

งานสนับสนุนองคกร ทำหนาที ่เปนผู ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ สามารถติดตอไดที ่ โทรศัพทหมายเลข 02-715-0000 หรือ 

www.chukai.co.th  
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หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังตอไปนี ้

- กำหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธรุกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 

- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามแผนงานเพ่ือบรรลุเปาหมายที่วาง

ไว  

- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการติดตามอยางสม่ำเสมอ  

- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และติดตามอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนอยางสูงสุด 

- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ไดกำหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของยึดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวน  ไดเสีย ผู

ถือหุน และทุกฝายที่เก่ียวของ 

การถวงดุลของกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  

ในป 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8  ทาน ประกอบดวย 

 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร    จำนวน  3  ทาน 

 กรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระ   จำนวน  5   ทาน 

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกและไมเปนผูบริหารจำนวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ  63  ของกรรมการ

ทั้งคณะ ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจวากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทน

ของผูถือหุนไดเปนอยางเปนอิสระ ซึ่งจะทำใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกตำแหนง  

บริษัทฯ กำหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ

หนาที่ของคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน ทำใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไมมี

อำนาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติที่สำคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม ผูถือหุน รวมทั้ง 

อำนาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยง

ทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จำเปน โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญ

ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม เพื ่อให

คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แตละครั้ง ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะ

สรุปปญหาสำคัญกันอยางรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติม และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถใหผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัท กำหนดใหฝายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปนรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้ง

ถัดไป เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหนาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได 

 ในป 2562 ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแตละครั้งจะเชิญ   

ผูที่เก่ียวของเขามารวมใหสารสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เปนการประชุมวาระปกติ        4 
ครั้ง และเปนการประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี  4 ครั้ง  

  

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในป 2562 มีดงันี ้

 

รายชื่อ 

 

ตำแหนง 

ประชุม

กรรมการบริษัท 

ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      

(11 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด      

(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 11/11 - 

2. นายธงไชย แพรรังส ี กรรมการ / รองประธานกรรมการ 10/11 - 

3. นายวชัรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 11/11 7/8 

4. นางวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 10/11 8/8 
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รายชื่อ 

 

ตำแหนง 

ประชุม

กรรมการบริษัท 

ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      

(11 ครั้ง) 

ประชุมทั้งหมด      

(8 คร้ัง) 

5. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 10/11 8/8 

6. นายทัฬห สิรโิภค ี กรรมการ 9/11 - 

7. นายชำนาญ  งามพจนวงศ1 กรรมการ 2/11 - 

8. นางสาวจันทรจิรา  แพรรังส ี กรรมการ 2/11 - 

9. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการบริษัท 11/11 - 

หมายเหตุ : 1. นายชำนาญ  งามพจนวงศ  พนจากตำแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 

คณะอนุกรรมการ 

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2549  เมื่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ทาน ซึ่งมีวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยอำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตาม

รายละเอียดในแบบแสดงรายการขอมูลขอ 8.1 เรื ่องโครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 

คณะกรรมการบริหารจำนวน  3  ทาน โดยอำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียดในแบบ

แสดงรายการขอมูลขอ 9  เรื่องการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับ

ผูบริหารเปนประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกำไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 
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คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

ในป 2562 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังสิ้น  16.57 ลานบาท 

ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ

บริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดภาระหนาที่ อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไว

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่

ผู ปฏิบัติงาน ผู ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื ่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เก่ียวกับระบบการเงนิ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่

รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีว ีออดิท จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ไดทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญในการแสดงความเห็นตองบ

การเงินโดยออกหนารายงานผลการตรวจสอบแบบไมมีเงื่อนไข 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงิน

สำคัญของบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทำ

หนาที่ตรวจสอบ และถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2.  การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงและติดตามผลอยางสม่ำเสมอ  
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ความรับผิดชอบตอสังคม  

1.  การดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปฏิบติัตอผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงาน และตอสังคม ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรม ใหขอมูล และคำแนะนำที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคา และบริการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ อีกทั้ง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคา   

บริษัทฯมีหลักเกณฑและขั้นตอนในการประเมินคูคา ผูขาย หรือผูรบัเหมา โดยมีการกำหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคา ที่

จะนำมาเปนรายชื่อผูขายหรือผูรับจาง ( Vendor List ) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง อยางชัดเจน มีการ

เปรียบเทยีบราคาและคณุภาพสินคา ความครบถวนถูกตองของการสงมอบสินคา เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท แบบฟอรมในการ

คัดเลือกผูขาย หรือ ผูรับเหมา มีแบบฟอรมประเมินประสิทธภิาพผูขาย แบบประเมินความเสี่ยง และมกีารรายงานผลตอผูบริหาร

เพ่ือรับทราบผลปฏิบัติงานดังกลาวอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา รวมถึงพัฒนาความสัมพันธอันดตีอคูคา  

บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปฏิบติัตอผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงาน และตอสังคม ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรม ใหขอมูล และคำแนะนำที่ถูกตองเกี่ยวกับสินคา และบริการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุ อีกทั้ง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคา 

2.  การปฏิบตัติอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ใหความสำคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม เคารพในสิทธ ิและเสรีภาพของพนักงาน ไมใชแรงงานเด็ก 

สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งหนาที่การงาน และครอบครัว  โดยบริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการตางๆ 

เชน เบี้ยประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน อาหารกลางวัน  แจกทุนเรียนดีและทุนสงเสริมการศึกษาใหกับบุตร ธิดาของพนักงาน 

และเงินชวยเหลืองานศพของญาติพนักงาน 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในป 2562 บริษัทฯไดสงเสริมการฝกอบรมใหแกพนักงานทั้งภายในและภายนอก

องคกร โดยบริษัทฯ ไดเลือกสรรวทิยากรท่ีมีประสบการณความรูความสามารถเขามาใหความรูแกพนักงานภายในองคกร ซึ่งคิดเปน

ชั่วโมงการฝกอบรมรวมท้ังหมด 4,034 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 20 ชั่วโมงตอคนตอป และมีการตดิตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม 

รวมถึงการจัดใหมีการทบทวนความรูความเขาใจและทักษะที่ไดรับอยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำความรูและทักษะที่ไดไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

ในปจจุบันบริษัทสงเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องตามขอกำหนดทางกฎหมายและตามขอกำหนด

มาตรฐาน ISO9001 : 2015 
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พธิมีอบทนุการศกึษาแกบ่ตุร
ธดิาพนกังาน ประจาํปี 2562 
เป็นการมอบทนุการศกึษาครั 2งที5 18  
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  

โดยจัดขึ2นในวนัศกุรท์ี5 18 ตลุาคม 2562  
ณ บรษัิท ชไูก จํากดั (มหาชน)
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บรจิาคโลหติ 5 สงิหาคม 2562 
เพื5อนอ้มถวายเป็นพระราชกศุลแด ่สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิO 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง เนื5องในวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สงิหาคม ซึ5งจัดขึ2นโดย

ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาตสิภากาชาดไทย
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วนัสิAงแวดลอ้มโลก 
เพิ5มพื2นที5สเีขยีวใหก้บัโลกดว้ยการไปปลกู
ป่าชายเลน ที5บางป ูเป็นจํานวน 100 ตน้ 

วนัที5 5 มถินุายน 2562 
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มอบนํCาดืAม กาแฟ และเครืAองดืAมชูกาํลงั  
ใหก้บัหนว่ยงานราชการ 

เพื5อใหบ้รกิารประชาชนตามจดุพักรถตา่งๆ ในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ปี 2562 ทั 2ง
ที5 สน.บางเสาธง โดยม ีร.ต.อ.ปรดีา นคเรศ เป็นผูรั้บมอบ และที5วา่การอําเภอ
บางเสาธง คณุสชุาดา จันทรเ์จรญิ (ปลดัอําเภอ) เป็นตวัแทนรับมอบ 
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กจิกรรมพาพนกังานไปลอ่งเรอืไหวพ้ระ และ
ทาํบญุรว่มกนัในวนัมาฆบชูา 19 กมุภาพนัธ ์2562 

ณ วดับางพลใีหญก่ลาง, วดัหลวงพอ่โต และวดับางโฉลง 
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กจิกรรมวนัเด็กปี 2562 
ณ โรงเรยีนบา้นนาเกลอื และโรงเรยีนทา่โตะ๊เมฆ ตําบลนาเกลอื 

อําเภอกนัตงั จังหวดัตรัง 
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3.  ความรับผดิชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ ยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาซึ่งเปนผูซื้อสินคาและบริการโดยตรง

จากบริษัทฯ ใหความมั่นใจไดวานอกจากจะไดรับสินคาและบริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายที่ใหลูกคา

ไดรับความเปนธรรมจากการรับสินคา และบริการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานโดยกำหนดใหมีการรับประกันสินคาภายใตเงื ่อนไข

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

4.  การรวมพฒันาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญตอการเปนองคกรที่มีคณุภาพ มีความรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร

ไมเพียงแคในองคกร แตรวมไปถึงการมีสวนรวมในการชวยเหลือ และแบงปนสูชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  ผานกิจกรรมตาง ๆ  

โดยป 2562 บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมและโครงการดังตอไปนี ้

วันท่ี 13 มกราคม 2562 กิจกรรมมอบอุปกรณการเรยีน เครื่องใชไฟฟา และสิ่งของเครื่องใชใหกับนักเรียนโรงเรียน

บานนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ผูบริหารและพนักงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุมบรษิัท เดอะเครน ไดจดั

กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศานา พาพนักงานลองเรือไหวพระ ทำบุญรวมกัน ณ วัดบางพลี

ใหญกลาง วัดบางพลีใหญใน (วดัหลวงพอโต) และวัดบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่อง

ในวนัมาฆบูชา 

วันท่ี 10 มีนาคม 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกเด็ก และมอบถุงยังชีพแดคนชรา ณ ตำบลขนงพระ อ.ปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา  

วันท่ี 3 เมษายน 2562  สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องในเทศกาลสงกรานตใหกับ สถานีตำรวจ บางเสา

ธง จังหวัดสมุทรปราการ   

วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 กิจกรรมรวมกันอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการปลูกปาชายเลน ณ ศูนยศึกษา

ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลมิพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชนิี จังหวัดสมุทรปราการ 

ในวนัสิ่งแวดลอมโลก   

วันท่ี 3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกเด็ก และมอบถุงยังชีพแดคนชรา ณ ตำบลกลางดง อำเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   

วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเชิญชวนพนักงานรวมบรจิาคโลหิตใหกับโรงพยาบาล ในโครงการจติอาสาเราทำ

ความดีดวยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสริิกิติ ์
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พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ อาคารสำนักงานการทาอากาศยาน

สุวรรณภมู ิจังหวัดสมุทรปราการ  

วันท่ี 10 สิงหาคม 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกเด็ก และมอบถุงยังชีพแดคนชรา ณ ตำบลจันทึก อำเภอปาก

ชอง จังหวัดนครราชสีมา  

วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 การสงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา  โดยบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา ใหแกบุตรพนักงาน

พนักงานตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยในป 2562 ไดมอบทุนการศึกษาใหกับบุตร ธดิา 

พนักงานตอเนื่องมาเปนปที่ 18 มีบุตรธิดาพนักงานเขารับมอบทุน จำนวน 95 คน  พรอม

สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายท่ีพนักงานมีสวนรวมเตรียมการใหนอง ๆ ณ อาคาร

สำนักงานบริษัท ถ.บางนา-ตราด กม. 22 จังหวัดสมุทรปราการ 

กิจกรรมตางๆ ไดมีการวางแผนโดยคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม เพ่ือใหผูบรหิารและพนักงานทุกคนไดมสีวนรวมในการ

ทำกิจกรรมตางๆ เปนการสรางวัฒนธรรมแหงการให และเก้ือกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงสรางความสมัพันธอันดีระหวางบุคลากรใน

องคกร ชุมชน และสังคมสวนรวม 

คณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ประกอบดวย  

1) ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายทรัพยากรบุคคล ทำหนาที่เปนหัวหนาคณะกิจกรรมเพื่อสังคม  

2) ตัวแทนจากฝายตางๆ มีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใตนโยบายความรับผดิชอบตอสงัคม 

และ สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอบุคคลากรในองคกรกอน และ ชุมชนโดยรอบ โดยทำแผน

ประจำป ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ  

 

นโยบายคุณภาพประจำป 2562 

บริษัทฯ ตระหนักดีวา พนักงานคือทรัพยากรท่ีมีความสำคัญยิ่ง และเปนหนึ่งในปจจัยแหงความสำเร็จของบริษัท 

นโยบายสวนใหญจึงมุงเนนไปสูการมุงมั่นพัฒนาไมเพียงพนักงานในองคกร การใหบริการท่ีบริษัทมอบใหกับลูกคา แตยัง

รวมถึงลูกคาที่เขามารับบริการจากบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ ไดรบัการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015 และระบบจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001:2007 และยงัคงใหความสำคัญ

กับนโยบายคณุภาพอ่ืน ๆ ดังน้ี  

1. ดานการปฏิบัติงานของแตละหนวยธุรกิจ เพ่ือมุงเนนสงเสรมิ พัฒนาปรับปรุงงานบริการใหเกิดประสิทธิผลที่ดี

ขึ้น และยกระดับการใหบริการ เพื่อใหเปนมาตรฐานสากล ยอมรับไดโดยท่ัวไป 

2. ดานลูกคา มุงพัฒนาการใหบริการท่ีครบวงจร ตรงตอความตองการของลูกคา โดยวธิกีารใหบริการท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือแกปญหาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาอยางทันทวงที รวมถึงจัดการอบรมแกพนักงาน
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และบุคลากรของลูกคาทุกครั้งท่ีลกูคาซื้อเครื่องจักรไปจากบริษัท เพ่ือใหมั่นวา พนักงานและผูท่ีเก่ียวของจาก

บริษัทลูกคา จะสามารถใชงานเครือ่งจักรไดอยางเต็มประสิทธภิาพ คุมคาการลงทุน รวมถึงมีความปลอดภัย

สูงสุด  

3. ดานบุคลากร มุงสงเสริมและยกระดับศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสรางจิตสำนึกในการปองกัน

ความเสีย่งเพ่ือลดอุบตัิเหตรุะหวางการปฏิบัติงานของพนักงานที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ จะจัดการอบรมให

ความรูแกพนักงานทั้งระดับปฏิบัตกิาร จนถึงผูบริหารอยางสม่ำเสมอ  

4. มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 

 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน  

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงานใหสอดคลองกับ

กฎหมาย มาตรฐานสากล และขอกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกตใชเพ่ือสรางวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการ

ทำงานใหกับพนักงาน หรือลูกจาง ใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

2. บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัยในการทำงาน เปนหนาที่และความรับผดิชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน 

ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางที่ดใีหพนักงาน และสนบัสนุนสงเสริมใหพนักงานตระหนกัถึงการทำงานดวย

ความปลอดภัย รวมท้ังกำกับดูแลใหการปฏบิัติงานของพนักงานหรือลูกจางปฏิบัตติามกฎระเบียบความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยที่กำหนดข้ึนอยางเครงครัด ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสงูสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน  

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปองกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ตางๆ โดยจำดำเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาระบบการปองกันและแกไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใชอยางมีประสิทธผิล  

4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานใหมีความรู และสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานทุกระดับในความสำคัญของงานดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน  

5. บริษัทฯ จะตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน และที่

กำหนดไวในแผนประจำป  

6. บริษัทฯ จะสนบัสนุนกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  

โดยทุกปทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติ การเกิดอุบัตเิหตุระหวางการทำงานเพื่อรายงานทีมผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของเพ่ือทราบ

และมอบหมายนโยบายตอไป  
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Safety Talk 
ประชมุแผนการทํางานและความปลอดภยั
หนา้งานในทกุๆเชา้ กอ่นเริ>มทํางาน
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Safety Talk 
ประชมุแผนการทํางานและความปลอดภยั
หนา้งานในทกุๆเชา้ กอ่นเริ>มทํางาน
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Morning Talk 
พดูคยุเรื>องความปลอดภยัในการทํางาน ยกตวัอยา่ง
อบุตัเิหตแุละวธิป้ีองกนัเหตทุี>นําไปสูอ่นัตราย ในทกุเชา้

วนัองัคาร โดยหวัหนา้แผนก Safety
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Morning Exercise 
การทํากายบรหิารตอนเชา้ ยดืเสน้สาย  
เพื>อเตรยีมพรอ้มรา่งกายสําหรับการทํางาน
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นโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ ์

บริษัทฯ กำหนดใหการไมลวงละเมิดทรัพยสนิทางปญญา หรือลิขสิทธิ์เปนนโยบายสำคัญ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และกำหนดใหฝายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธ ใน

ซอฟแวรคอมพิวเตอร รวมถงึมีหนาที่รับผดิชอบในการปองกันและดูแลระบบสารสนเทศของกลุมบริษัท เพ่ือปองกันไมให

บุคคลภายนอกเขาถึงระบบขอมลูของบริษัทฯ โดยไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้หากพบขอสงสัยวาผูใดใชระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

ในทางที่ไมเหมาะสมหรือละเมดิทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจะเขาตรวจสอบ สอบสวนและ

ควบคุมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ 

  






80
www.chukai.co.th

อบรมเพิ(มความรู ้หลกัสตูร 4 ผู ้(TCR) 
ผูบ้งัคบั ผูใ้หสัญัาณแกผู่ค้วบคมุ ผูย้ดึเกาะ  

และผูค้วบคมุปั;นจั>น 
โดยคณุสําเรงิ ฉั>วกลุ วทิยากรจากSPRC
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อบรมเพิ(มความรู ้หลกัสตูร 
Safety Stand Down (GC3) 
ความปลอดภยัสําหรับงานเครน 

โดยคณุวฑิรูย ์ปิ>นประดบั วทิยากรจากTCR
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อบรมการใชง้าน และดแูลเครื(องจกัรสาํหรบัลกูคา้ 
หลกัสตูร 

การใชง้าน การตรวจสอบ และการดแูลบํารงุรักษาเครื>องจักรอยา่งถกู
ตอ้งและปลอดภยั โดย วา่ที> ร.ต.อนุรักษ์ ดขํีา (อ.กุง้) วทิยากรจาก CK
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โครงการคดัแยกขยะ

โครงการโรงงานสขีาว
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรวม 3  

ทานเขารวมประชุมนั้น คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได

แสดงความเห็นสรุปไดดังนี ้

1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรและกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ

และไดกำหนดเปาหมายการดำเนินธุรกิจที่วัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานและ

กำหนดวิธปีฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสำหรับผูกระทำความผิดไวในคูมือพนักงาน 

2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามเหตุการณที ่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนด

มาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอยางสม่ำเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯ ไดกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย

บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล : บริษัทฯ ไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยาง

เพียงพอ จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสำหรับการใชงานระหวางบริษัท และบริษัทยอยเปนประจำทุก

เดือน พัฒนาระบบเพื่อการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกำหนดระยะเวลา จัดทำขอมูล

ทางดานบัญชีและการเงินไดตรงตามกำหนด 

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบเปาหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริง รวมทั้งการทำ

รายงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไดแก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ดานบัญชีของบริษัทฯ ตามที ่ผู สอบบัญชีเห็นวาจำเปนเพื่อเปนประโยชนในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและ

เหมาะสม ซึ่งไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสำคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผลการตรวจสอบแบบไม

มีเงื่อนไข   

 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติแตงตั้งใหนางจิตรา ทอง

สมุทร ใหดำรงตำแหนง หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากวาเปนบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ผานมา ซึ่งมีความเขาใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ (ประวัตติาม

เอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1) 
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นโยบายการจายปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสำรองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจายเงิน

ปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงนิปนผลดังกลาว จะขึ้นอยูกับกระแส

เงนิสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดวย 

สำหรับนโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสด 

และฐานะการเงินของบริษัทยอยเปนสำคัญ 

รายการระหวางกัน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทำรายการระหวางกัน 

ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกำหนดใหการทำรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและไมกอใหเกิด

การถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทำรายการระหวางกันที่เปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถดำเนินการได

ตามปกติ แตทั้งนี้จะตองนำเสนอการทำรายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผล รวมท้ังเงื่อนไขในการทำรายการน้ันๆ 

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกำหนดใหตองนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณา

รายการดังกลาว บริษัทฯ จะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนั้นๆ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกนั

ดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและ   ใหความเห็นตอ 

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำ

รายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมี

สิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหวางกันนั้นๆ 
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นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเปนที่จะตองมีการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัท  บริษัทฯ ไดมีการกำหนดใหเงื่อนไขของการทำรายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการคาปกติและเปน

ราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจำเปน

และความเหมาะสมของการเขาทำรายการ  รวมถึงเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดำเนินการคาปกติในตลาด ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯ จะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานนั้นๆ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ

ใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินและการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ ตลท. 
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รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัทีเกียวขอ้งกนัในปี 2562 

 

บริษัท / บุคคล 

ทีเกยีวข้องกัน 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2562 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมการ / ผูถ้ือหุ้น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายค่าทีดินของ TCH ให้คุณ

ธงไชย แพรรังสี เนืองจากรายการดงักล่าวอยู่

ระหว่างการพจิารณาของเจา้พนกังานพิทกัษ์

ทรัพยใ์นคดีลม้ละลาย จึงบนัทึกเป็นรายการค่า

เช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

- ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

ขายสิงปลูกสร้างของ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี

ลิฟท ์จาํกดั บริเวณถนนพหลโยธิน ตาํบลคลอง

หนึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ตงัแต่

วนัที 30 พ.ย.55 เป็นจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาท 

ให้กบัผูใ้ห้เช่า 

 - ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

1.20 

0.00 

0.00 

1.20 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 ) บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสัญญาเช่า ตงัแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านบัแต่วนัดงักล่าว 

2 ) ค่าเช่าคา้งจา่ยนบัแต่วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2545 จนถึงวนัยกเลิกสัญญาเช่าได ้หยดุการ

เคลือนไหวแลว้ อยูร่ะหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

 ) สาํหรับอาคารสิงปลูกสร้างในทีดินทีเช่าซึงตอ้งรือถอนออกไป บริษทัยอ่ยไดข้อให้

ผูใ้ห้เช่าซืออาคารดงักล่าว และผูใ้ห้เช่าตกลงซือในราคา 5 ลา้นบาท โดยขอชาํระราคาดว้ย

การหกักลบลบหนีกบัค่าเช่าคา้งจา่ยซึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 6.2 ลา้นบาท 

) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ภายหลงัการหกักลบลบหนี มีค่าเช่าคา้งจ่าย 1.20 ลา้นบาท 

อยา่งไรกต็ามยงัคงเงือนไขทีว่าบริษทัย่อยจะยงัไม่ชาํระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสินสุด และ 

นายธงไชย แพรรังสี ยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีทีเจา้หนา้ทีพนกังานพิทกัษ์

ทรัพย ์หรือศาลมีคาํสังให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับภาระค่าเช่ามากกว่าทีบริษทัยอ่ยตงัไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการดงักล่าวดว้ยความสมเหตุสมผล

ตามสภาพทีมีข้อจาํกัดทังด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมประโยชน์ และสม

ประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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บริษัท / บุคคล 

ทีเกยีวข้องกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งบการเงนิรวม ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2562 

คุณธงไชย แพรรังสี 

 

กรรมการ / ผูถ้ือหุ้น กรรมการของบริษทัฯ ให้บริษทัฯและบริษทัย่อย

กูยื้มเงินระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการโดยมีการคิดดอกเบียในอตัราร้อยละ   

- ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

54.00 

2.00 

39.74 

16.26 

กรรมการให้กู ้ยืมเงินเพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

โดยการกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้มีความเห็นว่าการ

ทาํรายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษทัฯ เพือเสริมสภาพ

คล่องตามความจาํเป็น โดยคิดอตัราดอกเบียร้อยละ 6% ต่อปี ซึงเป็นอตัราดอกเบียตาํสุด

ของวงเงินหมุนเวียนทีบริษทัไดรั้บจากธนาคาร และเป็นรายการทีสมเหตุสมผล 

บริษทั เครนแดง จาํกดั ผูถ้ือหุ้น 

(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซือเครืองจกัร และอะไหล่ 

ยอดทีแสดงเป็นจาํนวนรวมของรายการคา้กับ 

บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 

ลูกหนีการคา้:- 

- ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจา้หนีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

0.02 

4.74 

3.31 

1.45 

 

 

0.79 

3.63 

3.12 

1.30 

รายการคา้ดงักล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใชห้ลกัเกณฑ์

เช่นลูกคา้ทวัไป ทงันีคุณจิราลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว ณ วนัที 17 

มกราคม 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาการทาํรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว         

มีความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการดาํเนินธุรกิจ  
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รายงานประจําปี 2562 

Annual Report 2019 

บริษัท / บุคคล 

ทีเกยีวข้องกัน 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2562 

บริษทั 20 อ๊อคชนั จาํกดั ผูถ้ือหุ้น 

(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซือเครืองจกัร และอะไหล่ 

ยอดทีแสดงเป็นจาํนวนรวมของรายการคา้กับ 

บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 

ลูกหนีการคา้:- 

- ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจา้หนีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

- เพมิขึนระหว่างงวด 

- ลดลงระหว่างงวด 

- ยอดปลายงวด 
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0.00 

1.20 

0.00 

1.20 

รายการคา้ดงักล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใชห้ลกัเกณฑ์

เช่นลูกคา้ทวัไป ทงันี คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี ไดเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว ณ วนัที 3 

กรกฎาคม 2557  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯไดพิ้จารณาการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้                มี

ความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการดาํเนินธุรกิจ 
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รายงานประจําปี 2562 

Annual Report 2019 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทฯ ใหมีการจัดการที่ดี  ให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ระมัดระวัง

รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปโดยกำกับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกขอมูลทาง

บัญชีที่ถูกตอง ครบถวน สามารถสะทอนฐานะการเงนิและผลการดำเนินงานที่เปนจริงของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระที่เปนผู ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขามาทำหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตองเพียงพอ รวมถึงจัดใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความ

เชื่อถือไดของงบการเงิน  การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบการปองกันที่ดีไมมีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ การ

เปดเผยรายการเกี่ยวโยง หรือที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตองและครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและระเบียบที่เก่ียวของ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได

รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทแลว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา งบการเงินประจำป 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได

สอบทานรวมกับฝายบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวนั้น ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

 

 

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

       ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 

        ประธานกรรมการบริษทั 
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                                                                                                                                  รายงานประจําปี 2562 

                                                                                      Annual Report 2019 

 

รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

   ประธานกรรมการ     รองประธานกรรมการ        กรรมการ         ประธานกรรมการบริหาร        กรรมการบริหาร     ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        

   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ     กรรมการผูจ้ดัการ     ผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ : 1. นายชำนาญ  งามพจนวงศ  พนจากตำแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 

ชือ - สกุล บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เดอะเครน            

เซอร์วิส จํากดั 

บริษัท เดอะเครน            

แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน            

ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน           

เฮฟวีลิฟท์ จํากัด 

ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 1, 3         

นายวชัรินทร์ ดวงดารา                    3, 6         

นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 3, 7         

นางวีระวรรณ  บุญขวญั 3, 7         

นายทฬัห์ สิริโภคี 3         

นายธงไชย แพรรังสี 3, 4, 9 3 3 3 3 

นายชาํนาญ  งามพจนวงศ์1 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  
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        รายงานประจําปี 2562 

    Annual Report 2019 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 
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                                                                                                                                  รายงานประจําปี 2562 

                                                                                      Annual Report 2019 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ 

ภาพรวมการดําเนินงานของบริษทัฯ 

ป 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีข้ึนกวาป 2561 คอนขางมาก โดยรายรับรวม เพ่ิมขึ้น 318.64 ลานบาทหรือรอย

ละ 35 จาก 902.60 ลานบาทในป  2561  เปน 1,221.24 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีกำไรสุทธ ิ28.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอย

ละ 117.72 จากป 2561 ที่ขาดทุนสุทธิ 163.31 ลานบาท  ทั้งนี้เปนเพราะงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ที่บริษัทฯ รับงาน

จาก บมจ.ซิโน-ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน (STECON) ในโครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง และสายสีชมพู ที่ลาชาจาก

ชวงตนป 2561 ไดเริ่มดำเนินการจริงจังในเดือนกันยายน 2561 เปนตนมา ทำใหในป 2562 ดำเนินการอยางเต็มที่ และ

ประกอบกับในป 2562 บริษัทฯ ไดงานเพิ่ม ไดแก โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพมหานคร - 

หนองคาย และงานฐานรากอาคารจากบริษัทเอกชน สงผลใหมีรายไดงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) เพ่ิมขึ้นจาก 268.62 ลาน

บาทป 2561 เปน 454.17 ลานบาทในป 2562 นอกจากนี้ธุรกิจใหบริการงานเชาเครื่องจักร งานที่รับไวบางสวนกวา 100 ลาน

บาทในป 2561 ที่ถูกเลื่อนมาในป 2562 ทำใหธุรกิจใหเชาเครื่องจักรและงานบริการ มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก 372.44 ลานบาทในป 

2561 เปน 404.94 ลานบาทในป 2562 ทั้งนี้ บริษัทมีสัดสวนรายรับจากการขาย : รายรับจากการใหบริการ : รายรับธุรกิจ

รับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) อยูที่ 30 : 33: 37  (ป 2561 = 29 : 41 : 30) 

สำหรับป 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีขึ้น ทั้งจากงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ที่มี Backlog 

พรอมรับรูรายไดประมาณ 600 ลานบาท และธุรกิจใหบริการงานเชาเครื่องจักร ที่มี Backlog เกือบ 500 ลานบาท อยางไรก็

ตาม บริษัทฯ ยังคงชะลอการลงทุนในสวนธุรกิจใหบริการงานเชาและเนนการใชเครื่องจักรที่มีอยูในการหารายไดอยางเต็มที่

ควบคูไปกับการบริหารตนทุนทั ้ง 2 ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากที ่สุด สำหรับงานขาย เนนทำตลาดรวมกับ XCMG อยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางโอกาสในการขายเครื่องจักรกอสรางประเภทอื่นๆนอกเหนือจากรถเครน       (Truck Crane) และรถขุด

เจาะ (Drilling Rig) ที่บริษัทเปนตัวแทนจำหนายอยูใหกับผูรับเหมารายใหญที่ไดงานรับเหมาวางทอกาซจากกลุมปตท.  ซึ่งใน

ตั้งแตป 2559 เปนตนมา บริษัทฯ ไดเปนผูประสานงานขายระหวาง XCMG กับบริษัทรับเหมาวางทอกาซ ในการจัดหา

เครื่องจักร และอุปกรณหลากหลายชนิดเปนจำนวนมาก   
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รายงานประจําปี 2562 

Annual Report 2019 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

การวิเคราะหกำไรขาดทุน 

รายได 

ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 298.68 ลานบาทคิดเปนรอยละ 30.86 เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุสำคัญมาจาก

การเพิ่มขึ้นของรายไดจากงานรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ที่เพิ่มขึ้น 185.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.08 เนื่องจากในป 2562 

งานรถไฟฟาสายสีเหลืองและสายสีชมพูไดดำเนินการอยางเต็มที่จากการเลื่อนสงมอบพื้นที่ในตนป 2561 ที่ผานมา ประกอบกับ

บริษัทฯ ไดงานเพิ่ม ไดแก โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย และงานฐาน

รากอาคารจากบริษัทเอกชน ในสวนของการใหบริการงานเชา รายไดก็เพิ่มขึ้น  32.50 ลานบาทคิดเปน รอยละ 8.73 เนื่องจากงาน

ที่รับไวในป 2561 ที่ถูกเลื่อนมาทำในป 2562 และการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายเครื่องจักรที่เพ่ิมขึ้น 100.59 ลานบาท 

คาใชจาย 

ป 2562 คาใชจายในการขาย/บรกิารและบริหาร ลดลง 7.27 ลานบาทคิดเปนรอยละ 4.4 จาก 165.25 ลานบาทในป 

2561 เปน 157.98 ลานบาทในป 2562 เปนผลจากผูบริหารบางทานลาออกในระหวางป 2562 และยงัไมมีทดแทนอยูชวงเวลาหนึ่ง  

คาใชจายทางการเงิน 

ในป 2562 บริษัทฯ มคีาใชจายทางการเงนิเพ่ิมขึ้นจากปกอนเล็กนอย เนื่องจากบริษัทยังไมสามารถลดภาระหนี้ไดมากนัก 

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 

ในป 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  28.93 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 192.23 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  117   เมื่อเทียบกับป 

2561 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายรับรวมและการบรหิารอายุการใชงานของเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกำไร

ขั้นตนที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากคาเสื่อมราคาที่ลดลง 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป  2562  จำนวน  2,666.33 ลานบาท  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีจำนวน 

2,808.16 ลานบาท  ลดลงจำนวน 141.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.05 โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 13.98 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 2.65 สวนใหญเปนการเพ่ิมข้ึนในหมวดลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 155.80 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 6.83 โดยเปนการลดลงในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ 207.43 ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.92 

หนี้สิน 

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้นเทากับ 1,563.19 ลานบาท ลดลงจำนวน 173.80 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งมีจำนวนเทากับ 1,736.99 ลานบาท โดยหนี้ธนาคารและสถาบันการเงินลดลง  

189.34 ลานบาท จากภาระหนี้รวม 933.03 ลานบาทในป 2561 คงเหลือ 743.69 ลานบาทในป 2562 ในขณะที่บริษัทใชเครดิต
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เทอมที่ไดจาก XCMG ระยะเวลา 12 เดือนมากขึ้น ทำใหเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 29.02 ลานบาท จาก 442.28 ลานบาทในป 2561 

เปน 471.30 ลานบาทในป 2562 อยางไรก็ตาม จากป 2561 ที่บริษัทเริ่มมีปญหาสภาพคลอง จนผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ไดเจรจา

หนี้กับธนาคารและสถาบันการเงินบางแหงไดแลวในระหวางป 2562 และบางแหงอยูระหวางการเจรจา 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคาเทากับ 1,103.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 ซึ่งมี

มูลคาเทากับ 1,071.17 ลานบาท จำนวน 31.97 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.98 อันเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีกำไรในป 

2562 

สภาพคลอง 

ผลจากการที่รายรับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิ  ทำใหสภาพคลองของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้น ประกอบกับมีการเจรจากับ

เจาหนี้ขอชะลอการผอนชำระหนี้บาง ปรับโครงสรางหนี้บาง ทำใหมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานเหลือเพิ่มขึ้นเปน 308.87 

ลานบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใชไปจากการลงทุน 43.99 ลานบาท และกระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจำนวน 264.06 

ลานบาท สงผลใหเมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมุนเวียนในกิจการเทากับ 2.96 ลานบาท 

และมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 1.62  เทา ในป 2561 เปน 1.42 เทาในป  2562 

สำหรับในป 2563 ธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีขึ้น จากงานในมือของป 2562 ตอเนื่องมาในป 2563 บริษัทฯ ยังคง

ชะลอการลงทุนในสวนธรุกิจใหบริการเชาเครื่องจักรและระบายเครื่องจักรที่ไมกอใหเกิดรายไดออกไป สวนธุรกิจรับเหมาฐานราก ก็

จะตองเรงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมตนทุนใหอยูกรอบที่ยอมรับได รวมถึงการเรงติดตามหนี้คางชำระจากลูกหนี้

การคาใหเขมขนข้ึน เพ่ือเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

ความเห็น  

  ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม

บริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สำคัญ  

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรบั

ปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปน

อิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่

เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณ

อ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑ

ในการแสดงความเห็นของขาพเจา  
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เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสำคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สดุตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา ในการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ีขาพเจาไมไดแสดง

ความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี ้

การรับรูรายได 

ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 และขอ 31 เก่ียวกับนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของรายได โดย

รายไดจากการใหบริการของกลุมบริษัทมีรายการจำนวนมาก และมีนัยสำคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให

กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการรับรูรายไดไมถูกตอง 

ขาพเจาไดทำความเขาใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดจากการใหบริการของกลุม

บริษัท รวมถึงขาพเจาไดทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดังกลาว เพื่อกำหนดจำนวน

ตัวอยางที่ตองทำการตรวจสอบเนื้อหาสาระ โดยตรวจสอบกับใบแจงหนี้และเอกสารยืนยันการใหบริการจากผูรับบริการ และ

ทดสอบการตัดยอดการรับรูรายไดจากการใหบริการ การทดสอบการควบคุมภายในและการตรวจสอบเนื้อหาสาระดังกลาวให

หลักฐานการตรวจสอบวาการรับรูรายไดจากการใหบริการ ไดถูกบันทึกอยางเหมาะสมและถูกตองตามรอบระยะเวลาบัญช ี

สินคาคงเหลือและเคร่ืองจักรที่ใชในการดำเนินงาน 

ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ขอ 7 และขอ 11 เก่ียวกับนโยบายการบัญชีและรายละเอียดของสินคา

คงเหลือและเครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงาน เนื่องจากยอดคงเหลือของสินทรัพยดังกลาวมีนัยสำคัญตองบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ โดยสินคาคงเหลือและเครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงานของกลุมบริษัทมีลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งสวนใหญ

เปน รถเครน รถฟอรคลิฟท รถขุด/รถตัก และมีราคาสูง อีกทั้ง รายไดจากการขายและการใหบริการของกลุมบริษัทมีความผันผวน

ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมการกอสรางภายในประเทศ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่กลุมบริษัทอาจแสดงมูลคาตามบัญชีของสินคาคงเหลือ

และเครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงานสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาพเจาไดทำความเขาใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสินคาคงเหลือและ

เครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงาน เขารวมสังเกตการณการตรวจนับและสุมทดสอบสภาพของสินคาคงเหลือและเครื่องจักรที่ใชใน

การดำเนินงาน สอบถามผูบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจในนโยบายของกลุมบริษัทในการประมาณมูลคาสุทธิที่จะไดรับของ

สินคาคงเหลือ และมูลคาที่จะไดรับคืนของเครื่องจักรที่ใชในการดำเนินงาน รวมถึงสุมทดสอบมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนกับ

เอกสารราคาขายและราคาตลาดตลอดจนคาใชจายในการขายท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจำปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับ

รายงานประจำปภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญช ี

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความ

เช่ือมั่นตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ

พิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา

ขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ 

ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเพ่ือใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอ

ขอเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดแูลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถ

จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท

และบริษัทฯ ในการดำเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเกณฑ

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม

สามารถดำเนินงานตอเน่ืองตอไปได  

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ

บริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบญัชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวตัถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผดิพลาด 

และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใชงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงนิรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ

ความเสีย่งเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมลูท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ี

เกิดจากขอผดิพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน

การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

  ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

และบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และจากหลัก ฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มสีาระสำคญัที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอ

สงสัยอยางมีนยัสำคญัตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอ

สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบญัชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมลูในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความ เห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
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ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวนัที่ในราย งานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร

ก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษทัและบริษัทตองหยดุการดำเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย

ขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูล

โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 ไดรับหลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงนิรวม ขาพเจารับผดิชอบตอการกำหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบตังิานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจา ไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความ

เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความ

เปนอิสระ 

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้

ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่

จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณได

อยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลาว 

 

(นายบุญเกษม สารกลิ่น) 

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2563
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บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

บาท 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย 3 
 

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 5 2,957,569.05 2,138,087.48 1,614,559.21 361,595.76 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 4, 6 419,967,292.28 340,032,209.63 248,376,916.70 253,248,429.59 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 4 - - 699,941,246.32 636,283,181.15 

สินคาคงเหลือ 7 73,101,519.20 140,301,474.43 73,101,519.20 141,591,046.03 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 4 45,001,766.81 44,578,900.79 1,321,446.46 7,144,512.62 

รวมสินทรพัยหมุนเวยีน  541,028,147.34  527,050,672.33  1,024,355,687.89 1,038,628,765.15 

สินทรัพยไมหมุนเวียน      

เงนิฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 8 101,237.50 100,000.00 - - 

เงนิลงทุนในบริษัทยอย 4, 9 - - 274,992,130.00 274,992,130.00 

ลูกหนี้การคาไมหมุนเวยีน  13,731,548.25 5,564,020.20 13,731,548.25 5,564,020.22 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10 52,763,509.04 52,900,385.66 47,806,677.63 47,806,677.63 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4, 11 1,883,914,479.59 2,091,346,488.85 572,426,001.32 517,658,218.16 

สินทรัพยไมมีตวัตน 12 4,219,790.23 10,271,314.80 4,219,790.23 10,271,314.80 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 13 16,239,359.48 - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14 154,335,320.57 120,923,067.67 19,041,853.83 17,877,894.93 

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน  2,125,305,244.66 2,281,105,277.20 932,218,001.26 874,170,255.74 

รวมสินทรัพย  2,666,333,392.00 2,808,155,949.53 1,956,573,689.15 1,912,799,020.89 
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บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

บาท 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 3 
 

หนี้สินหมุนเวียน 

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 15 55,824,306.83 99,143,432.49 24,916,281.31 84,186,941.74 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 4, 16 471,297,998.29 442,281,910.23 319,699,225.15 309,111,084,74 

หนี้สินผิดนัดชำระ 17,35 293,783,065.14 69,482,815.42 293,783,065.14 69,482,815.42 

หนี้สินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 18 286,465,232.50 264,969,799.03 24,200,287.73 5,681,064.29 

เงนิกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของ 4 16,259,000.00 54,000,000.00 52,309,000.00 90,050,000.00 

เงนิกูยืมระยะสั้นอื่น 19 - 179,691,780.78 - 179,691,780.78 

ภาษีเงินไดคางจาย  65,987.26 133,983.81 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  39,151,400.09 36,030,667.92 11,414,852.61 17,997,765.31 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,162,846,990.11 1,145,734,389.68 726,322,711.94 756,201,452.28 

หนี้สินไมหมุนเวียน      

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 53,110,081.66 3,812,000.00 53,110,081.66 3,812,000.00 

หนี้สินระยะยาวภายใตสัญญาเชาการเงิน 21 252,996,990.77 495,624,734.27 700,596.15 1,245,237.80 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 13 51,823,529.57 60,773,591.65 23,597,076.59 31,589,821.81 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 22 18,572,041.00 17,001,993.48 6,401,079.14 7,994,554,96 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4 23,841,995.19 14,041,479.58 12,491,645.09 2,238,611.37 

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน  400,344,638.19 591,253,798.98 96,300,478.63 46,880,225.94 

รวมหนี้สิน  1,563,191,628.30 1,736,988,188.66 822,623,190.57 803,081,678.22 
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                                                                                                                                 รายงานประจําปี 2562 

                                                                                     Annual Report 2019 

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

บาท 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561 

สวนของผูถือหุน 
  

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน 
24     

หุนสามัญ 1,044,637,027 หุน      

มูลคาหุนละ 1 บาท  1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 1,044,637,027.00 

ทุนที่ออกและชำระแลว      

หุนสามัญ 757,057,874 หุน 

ชำระเต็มมูลคาแลว  757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 757,057,874.00 

สวนเกินมูลคาหุน 24 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 269,475,237.50 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน 2 39,195,609.23 39,195,609.23 - - 

กำไร(ขาดทุน)สะสม      

จัดสรรแลว – สำรองตามกฎหมาย 25 34,386,908.43 32,849,309.98 34,386,908.43 32,849,309.98 

ยังไมไดจัดสรร 25 3,026,134.54 (27,410,269.84) 73,030,478.65 50,334,921.19 

รวมสวนของผูถือหุน  1,103,141,763.70 1,071,167,760.87 1,133,950,498.58 1,109,717,342.67 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,666,333,392.00 2,808,155,949.53 1,956,573,689.15 1,912,799,020.89 
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           รายงานประจําปี 2562 

      Annual Report 2019 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

บาท 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหต ุ 2562 2561 2562 2561 

 3, 4  

รายไดจากการขายและการใหบริการ 31 1,221,239,335.43 902,598,397.33 402,925,889.01 468,565,697.01 

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 28 (1,031,706,321.14) (913,764,695.00) (355,220,174.43) (433,277,036.48) 

กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน  189,533,014.29 (11,166,297.67) 47,705,714.58 35,288,660.53 

รายไดอื่น 27 45,446,107.80 65,413,054.62 118,749,183.97 126,366,737.60 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 28 (31,711,218.13) (33,732,862.64) (6,666,420.37) (15,052,582.09) 

คาใชจายในการบริหาร 28 (126,271,314.55) (131,520,848.47) (103,674,619.72) (110,252,771.14) 

ตนทุนทางการเงิน 29 (73,940,274.40) (69,708,670.94) (42,974,524.38) (31,005,626.84) 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  3,056,315.01 (180,715,625.10) 13,139,334.08 5,344,418.06 

รายไดภาษีเงินได 30 25,875,970.13 17,409,887.36 8,612,960.54 3,655,256.41 

กำไร(ขาดทุน)สำหรบัป  28,932,285.14 (163,305,737.74) 21,752,294.62 8,999,674.47 

กำไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น :      

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกำไร

หรือขาดทุนภายหลัง      

กำไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร

ประกันภยั      

สำหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน 22 3,802,147.11 - 3,101,076.61 - 

ภาษีเงินไดของรายการทีจ่ะไมถูกจัดประเภทใหม      

     ไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30 (760,429.42) - (620,215.32) - 

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป – สุทธิจากภาษีเงินได  3,041,717.69 - 2,480,861.29 - 

กำไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสำหรับป  31,974,002.83 (163,305,737.74) 24,233,155.91 8,999,674.47 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน      

กำไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัทใหญ 3 0.04 (0.22) 0.03 0.01 

จำนวนหุนสามัญถวัเฉลี่ยถวงนำ้หนัก (หุน) 3 757,057,874 757,057,874 757,057,874 757,057,874 
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บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562    
 

บาท  
 

งบการเงินรวม  

  
ทุนเรือนหุน 

ที่ออกและชำระแลว สวนเกินมลูคาหุน 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ 

ภายใตการควบคุมเดียวกัน 

กำไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561  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 

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน        

ขาดทุนสำหรับป  - - -  (163,305,737.74) (163,305,737.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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 

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน        

กำไรสำหรับป  - - - - 28,932,285.14 28,932,285.14 

กำไรเบด็เสร็จอื่นสำหรับป  - - - - 3,041,717.69 3,041,717.69 

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย 25 - - - 1,537,598.45 (1,537,598.45) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  757,057,874.00 269,475,237.50 39,195,609.23 34,386,908.43 3,026,134.54 1,103,141,763.70 
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         รายงานประจําปี 2562 

     Annual Report 2019 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

บาท 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ทุนเรือนหุน 

ที่ออกและชำระแลว สวนเกินมลูคาหุน 

กำไร(ขาดทุน)สะสม 

รวม 
 

หมายเหต ุ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 41,335,246.72 1,100,717,686.20 

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน       

กำไรสำหรับป  - - - 8,999,674.47 8,999,674.47 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  757,057,874.00 269,475,237.50 32,849,309.98 50,334,921.19 1,109,717,342.67 

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน       

กำไรสำหรับป  - - - 21,752,294.62 21,752,294.62 

กำไรเบด็เสร็จอื่นสำหรับป  - - - 2,480,861.29 2,480,861.29 

จัดสรรสำรองตามกฎหมาย 25 - - 1,537,598.45 (1,537,598.45) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  757,057,874.00 269,475,237.50 34,386,908.43 73,030,478.65 1,133,950,498.58 
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                รายงานประจําปี 2562 

 Annual Report 2019 

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปท่ีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 3,056,315.01 (180,715,625.10) 13,139,334.08 5,344,418.06 

ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมา

จาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 

คาเสื่อมราคาและรายการตดัจำหนาย 260,139,110.83 321,885,417.85 40,439,620.88 36,682,793.03 

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (1,159,371.82) (5,697,178.32) 26,289,807.38 26,840,569.14 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 4,802,403.62 5,677,906.90 4,802,403.62 5,677,906.90 

ขาดทุนจากการดอยคาและตัดจำหนายสินทรัพย 13,203,343.20 245,164.01 10,722,450.39 245,164.01 

กำไรจากการจำหนายสินทรัพย (748,679.25) (35,743,175.05) (743,065.36) (32,098,671.91) 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลคาที่ยังไมเกิดขึ้น (14,043,957.10) (2,752,006.18) (14,014,488.90) (2,752,006.18) 

ดอกเบ้ียรับ (1,901,458.15) (1,773,992.76) (57,498,482.11) (48,831,404.69) 

ตนทุนทางการเงิน 73,940,274.40 69,708,670.94 42,974,524.38 31,005,626.84 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 7,986,869.72 2,570,075.59 2,152,600.79 929,862.85 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ

หนี้สินดำเนินงาน 345,274,850.46 173,405,257.88 68,264,705.15 23,044,258.05 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดำเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (75,648,813.12) (63,675,731.38) (603,391.52) (133,604,965.04) 

สินคาคงเหลอื 52,858,126.60 46,350,867.04 (37,403,370.75) 65,472,518.89 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (575,062.52) 9,024,131.10 5,823,066.16 (5,338,315.70) 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (1,237.50) (100,000.00)  - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,009,275.04 (4,590,782.22) (140,104.95) 2,449,169.56 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 29,936,152.41 (21,603,524.00) 30,532,053.03 (38,042,319.78) 

หนี้สินหมุนเวียน 3,120,732.17 (6,962,166.14) (6,582,912.70) 2,277,693.30 

จายชำระภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (2,426,568.40) (2,055,166.96) (645,000.00) (1,191,042.92) 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (50,562.51) (1,294,374.61) 22,411.99 (2,061.63) 

เงินสดรับ(จาย)จากการดำเนินงาน 353,496,892.63 128,498,510.71 59,267,456.41 (84,935,065.27) 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปท่ีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2561 2562 2561 

รับดอกเบ้ีย (9,392,967.59) (6,160,183.42) 57,395,326.47 39,624,412.72 

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได - 114,222.34 - - 

จายภาษีเงินได (35,232,670.46) (25,995,255.06) (1,453,865.95) (3,119,356.57) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 308,871,254.58 96,457,294.57 115,208,916.93 (48,430,009.12) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น - - (92,537,340.53) (17,477,862.55) 

ซื้ออุปกรณ (46,086,173.11) (79,068,061.92) (287,941.39) (1,727,607.22)(1)

จำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,100,130.85 67,704,958.91 2,078,962.85 61,869,158.88 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (5,780.00) (3,884,070.00) (5,780.00) (3,884,070.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (43,991,822.26) (15,247,173.01) (90,752,099.07) 38,779,619.11 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 60,249,478.89 24,753,023.71 44,297,944.12 19,708,259.97 

รับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,000,000.00 59,000,000.00 2,000,000.00 61,500,000.00 

จายชำระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน (39,741,000.00) (19,000,000.00) (39,741,000.00) (19,400,000.00) 

รับเงินจากสัญญาขายและเชากลับคืน - 99,980,000.00 - - 

จายชำระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (242,550,283.80) (176,125446.29) (833,064.26) (4,201,727.60) 

จายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7,848,000.00) (32,226,511.37) (7,848,000.00) (30,476,511.37) 

ตนทุนทางการเงิน (36,170,145.84) (56,853,262.22) (21,079,734.27) (22,479,206.10) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (264,059,950.75) (100,472,196.17) (23,203,854.41) 4,650,814.90 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 819,481.57 (19,262,074.61) 1,252,963.45 (4,999,575.11) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2,138,087.48 21,400,162.09 361,595.76 5,361,170.87 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 2,957,569.05 2,138,087.48 1,614,559.21 361,595.76 
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บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ขอมูลทั่วไป

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที ่8 มิถุนายน 2548 

เพ่ือประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการจำหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร รถขุด/รถตัก และรถ

ขนสง 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม 

เอ ไอ” ตอมาเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ไดยายหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัทเขาซือ้ขายใน “ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานจากเดิมเลขที่ 42/62 หมูที่ 14 ตำบล 

บางแกว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนเลขที่ 44/88 หมูที่ 1 ตำบลศีรษะจรเขใหญ อำเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ  

2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนว ปฏิบัติทางการบัญชีที่

ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทำขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทำเปนภาษาไทย และมีหนวยเงนิตราเปนบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทได

จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณ

การหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ

คาใชจาย การใชดุลยพินิจและการประมาณการจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยาง

สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนำไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนด

จำนวนสินทรัพยและหนี้สินนั้นๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่

ประมาณการไว 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ำเสมอ การปรับประมาณ

การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด

นั้นๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

เกณฑการจัดทำงบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม

บริษัท”) ดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 

สัดสวนเงินลงทุน 

2562 2561 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด ไทย จำหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ไทย จำหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด ไทย จำหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จำกัด ไทย จำหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสำคัญไดถูกตัดออกในการจัดทำงบการเงนิรวม 

งบการเงนิรวมจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่

คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัท

ยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที ่เขาไปลงทุนและสามารถใชอำนาจในการสั่งการ

กิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับ

แตวันที่มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่ไดรับมา

กับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาวเปนการ

รวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงนิภายใตสวนของผูถือหุน 
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การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม (ปรับปรุง 2561) และฉบับ

ใหม จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสำคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลง

หลักการสำคัญ สามารถสรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ ตอไปนี ้

มาตรฐานการบัญช/ีการตีความมาตรฐานการบัญช/ี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) รายได 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับ

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลกูคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสำหรับการกอสราง

อสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

กลุมบริษัทตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ทำกับลูกคาทุกฉบับ ยกเวนสัญญาที่อยูใน

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดกำหนด 5 ขั้นตอนสำหรับ

การรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกคา โดยกลุมบริษัทจะรับรูรายไดในจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุม

บริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ใหแกลูกคา และกำหนดใหกลุมบริษัทตองใชดุลยพินิจและ

พิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เก่ียวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหมและฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช

มาตรฐาน อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุป

ไดดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุมเครื่องมือทางการเงนิ ประกอบดวยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ไดแก 

มาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน /             

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 7 การเปดเผยขอมลูเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 
การปองกันความเสีย่งของเงินลงทุนสุทธิใน

หนวยงานตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 การชำระหนีสิ้นทางการเงินดวยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคา

เครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหนายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน ลักษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัท (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการดอยคา

ของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครือ่งมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม

นี้มีผลบังคบัใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับ

ใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และการตีความ

มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไดกำหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกำหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหนี้สินสำหรับสัญญาเชาทุกรายการท่ี

มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ำ 
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การบัญชีสำหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตอง

จัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

17 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับดังกลาว 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทำงบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออ่ืนๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนๆ เกณฑใน

การจัดทำงบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อกิจการใหบริการเสร็จสิ้นหรือรับรูตลอดชวงเวลาที่ใหบริการโดยพิจารณาถึงขั้น

ความสำเร็จของงาน โดยรับรูตามจำนวนเงนิซึ่งกลุมบริษัทมีสิทธิออกใบแจงหนี ้เนื่องจากจำนวนดังกลาวสอดคลองโดยตรงกับ

มูลคาที่ใหกับลกูคา 

รายไดจากการขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เมื่อมีการสงมอบสินคา 

รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาที่ไดสงมอบ หลังจากหักประมาณการสินคารบัคืน 

และสวนลด 

จำนวนเงินที่กิจการไดรับหรือมีสิทธิไดรับจากลูกคาแตยังมีภาระที่ตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคาบันทึกไวใน

งบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาจากลูกคา” ซึ่งจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดปฏิบัติตามภาระที่ระบุไวในสัญญา

เสร็จสิ้น 

รายไดคาเชารับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

เงนิปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธใินการรับเงินปนผล 

ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 
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คาใชจาย 

สัญญาเชาดำเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ

ตามสัญญาเชาจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในกำไรหรือ

ขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงนิ 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่

มุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ี

เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 

ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง 

คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงนิเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว 

ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี

พนักงานไดทำงานใหกับกลุมบริษัท  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 

หนี้สินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทำงานของ

พนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทำงานใหกับกลุ มบริษัทตลอด

ระยะเวลาทำงานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปน

มูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาว

คำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธคีดิลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่

เกี ่ยวของกับการบริการในอดีต หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุม

บริษัทรับรูผลกำไรและขาดทุนจากการจายชำระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น 
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เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกำไร

(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหนี้สนิและคาใชจาย เมื่อกลุมบริษัทยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุมของ

พนักงานกอนวันเกษียณตามปกต ิ

การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่นโดย

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

เกี่ยวของกำหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไม สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช

เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

หรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบง

ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุมบริษัทประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ 

 

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบัน

และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกำไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกใน

สวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตอง

เสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ  
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐาน

ภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน  

ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีวดัมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช

อัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทำใหจำนวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชำระ กลุมบริษัท เช่ือวาไดตั้ง

ภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสำหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง 

การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน

และอาจเก่ียวของกับการตัดสินใจเกีย่วกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ อาจทำใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยข้ึนอยู

กับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงนิไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงนิไดในงวด

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนำสินทรัพยภาษีเงนิไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมิน

โดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สำหรับหนวยภาษีตางกันนั้น

กิจการมีความตั้งใจจะจายชำระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรพัยและ

จายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จำนวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 

ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจำนวนท่ีทราบได และมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา 

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ใน

อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบรหิารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและภาวะเศรษฐกิจที่

เปนอยูในขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจำนวนคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ ดังน้ัน การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีข้ึนไดในอนาคต 
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สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรอืมูลคาสุทธทิี่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา 

สินคาคงเหลือประเภทอะไหลและอุปกรณแสดงในราคาทุนตามวิธถีวัเฉลี่ยถวงน้ำหนักสวนสินคาคงเหลืออื่นแสดงใน

ราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจง 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทนุอ่ืนเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ

ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสำเรจ็รปู ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลัง

การผลิตปกต ิ

มูลคาสุทธทิี่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดำเนนิธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จำเปนในการขาย 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อมลูคาสินคาลดลงสำหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงนิลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชโีดยใชวธีิราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแก ที่ดิน และอาคารที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่

เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการ

บริหารงาน 

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

การรวมรายจายท่ีเกิดข้ึนในภายหลังเขาเปนมลูคาบญัชีของสินทรัพยจะกระทำก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน

ที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เก่ียวของกับรายจายน้ัน และตนทุนสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ 

คาซอมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน เมื่อชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกเปลี่ยน

แทน ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถกูตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของอาคาร

เทากับ 30 ป 

กลุมบริษัท ไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ 

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
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ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามี

ความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุน

ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหนายตามมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอม

บำรุงอาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ

สินทรัพย ดังนี ้

ประเภทสินทรัพย จำนวนป 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30 

อาคาร 3 และ 30 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7, 10 และ 15 

เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 7, 10 และ 15 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 5 

ยานพาหนะ 5 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน และงานระหวางกอสรางและสินทรัพย

ระหวางทาง 

วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

รายการกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนาย คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตาม

บัญชี โดยรับรูในกำไรหรือขาดทุน 

เครื่องจักรและอุปกรณที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการและขาย ดังนั้น หากยังไมมีการขายจะนำสินทรัพยออกไป

ใหบริการโดยบันทึกไวในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณขางตนในกำไรหรือขาดทุนภายใตบัญชี “ตนทุนขายและการใหบริการ” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยดุ

คิดคาเสื่อมราคาและจัดประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมทั้งรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคา

เสื่อมราคาสะสม) ณ วันที่ขายในกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น 
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สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงในราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา 

(ถามี) คาตัดจำหนายบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธเีสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย 

3 และ 5 ป 

กลุมบริษัทไมคิดคาตัดจำหนายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา 

วิธีการตัดจำหนาย อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

คาธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจาย 

คาใชจายทางการเงนิที่เก่ียวของกับการกูยืมเงินซึ่งเกิดขึ้นกอนหรือ ณ วันทำสัญญาวงเงนิกูยืมและกอนการเบิกถอน

เงนิกูยืมจะถูกบันทึกเปนคาธรรมเนียมทางการเงนิรอตัดจาย โดยคาธรรมเนียมทางการเงนิรอตัดจายตามสัดสวนของเงนิกูยืมที่

ไดเบิกถอนแลวจะแสดงหักจากเงนิกูยืมที่เกี่ยวของและถูกตัดจำหนายโดยวธิอีัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตามอายุของเงินกูยืม 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา

เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ

จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา โดยจำนวนเงนิที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจาย

ทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก

คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา

สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญา

เชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวา 

ภายใตสัญญาเชาการเงินไดกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเมื่อครบกำหนด

ตามมูลคาหรืออัตราที่ตกลงรวมกัน ดังนั้นหากกลุมบริษัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพยดงักลาวจะบันทึกจำนวนเงินที่ตองจายซือ้

รวมไวในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่องการ

ดอยคาหรือไมในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สด สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 

การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 



 

    130 
 

            รายงานประจําปี 2562 

       Annual Report 2019 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย หรือมูลคาจากการใชของ

สินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับใน

อนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาด

ปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพยสำหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจาก

สินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของ

ดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื ่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี

ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจำหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ ้นจากขอพิพาททาง

กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง

ถูกจายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจำนวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถา

ผลกระทบดังกลาวเปนนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน   โดยใชอัตราคิดลด

ในตลาดปจจุบันกอนคำนึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง

ที่มีตอหนี้สิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี ้

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

กลุมบริษัท มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาประมาณการหนี้สินที่บันทึกไวเพียงพอกับ

ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี

เกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงิน

ที่ใชในการดำเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 
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ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยัง

ไมครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอตัรา

ตามสัญญาเปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเชนเดยีวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อ่ืนหรือเจาหนี้อื่นจาก

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคาใหรับรูเปนกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลา

บัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุน

สามัญที่ออกจำหนายและชำระแลวในระหวางป 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 

กำไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สวนของผูถือหุนสามัญดวยผลรวมของจำนวนหุน

สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายแลวในระหวางปบวกดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่บริษัทอาจตองออก

เพ่ือแปลงสภาพหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญโดยมไิดรับสิง่ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และสมมติวาผูถือใบสำคญั

แสดงสิทธิจะใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญเมื่อราคาตามสิทธติ่ำกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ  

บริษัทไมไดคำนวณกำไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เนื่องจากราคา

ตลาดถัวเฉลี่ยในระหวางปของหุนสามัญต่ำกวาราคาตามสิทธ ิ

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจควบคุมกลุมบริษัท หรือถูกกลุม

บริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอกลุมบรษิัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัทที่มีอำนาจ

ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไป

ตามปกติธรุกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี ้
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รายการบัญชีสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                      -                      63,970,013.71    183,865,855.20  

ดอกเบียรับ -                      -                      55,732,820.34    47,776,113.62    

รายไดอื้น -                      -                      29,750,400.08    29,425,248.25    

ซือสินคา้ -                      -                      114,270,000.00  80,862,336.44    

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                      -                      3,890,956.04      4,390,645.27      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย -                      -                      521,850.15         1,416,152.27      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      272,582.88         667,317.19         

ดอกเบียจ่าย -                      -                      448,898.95         444,151.70         

บริษัททเีกยีวข้องกนั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,489,764.00      182,076.50         165,647.00         81,189.00           

รายไดอื้น -                      345,468.07         -                      -                      

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3,133,250.00      607,750.00         -                      28,000.00           

ค่าเช่าทีดินและสิงปลูกสร้าง 6,407,125.00      -                      2,800,000.00      -                      

บุคคลทเีกยีวข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่าทีดินและสิงปลูกสร้าง 2,400,000.00      14,400,000.00    800,000.00         4,800,000.00      

ดอกเบียจ่าย 2,100,017.07      1,960,109.59      2,100,017.07      1,960,109.59      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสำคัญ 

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสนั 34,668,990.88    46,776,780.69    34,611,089.54    46,501,818.10    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (กลบัรายการ) (2,029,238.21)    1,538,483.69      (2,029,238.21)    1,538,483.69      

รวม 32,639,752.67    48,315,264.38    32,581,851.33    48,040,301.79    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

2562 2561 2562 2561

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

ดอกเบียคา้งรับ -                      -                      3,107,423.24      2,256,812.18      

เงินมดัจาํรับ -                      -                      95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบียคา้งรับ -                      -                      6,566,279.41      5,616,371.99      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวลิีฟท ์จาํกดั

ดอกเบียคา้งจ่าย -                      -                      149,708.90         150,001.73         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั

ดอกเบียคา้งรับ -                      -                      10,478,715.38    4,559,550.93      

เงินมดัจาํรับ -                      -                      -                      1,074,766.36      

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

บริษัททเีกยีวข้องกนั

บริษทั 20 ออ๊กชนั จาํกดั

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,202,375.00      -                      -                      -                      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

2562 2561 2562 2561

บุคคลทเีกยีวข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                      1,152,305.00      -                      -                      

ดอกเบียคา้งจ่าย 42,763.40            1,867,726.03      42,763.40            1,867,726.03      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 ลูกหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                      -                      4,243,968.09      3,794,117.79      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                      -                      61,527,960.93    31,501,099.83    

บริษทั เดอะเครน เฮฟวลิีฟท์ จาํกดั -                      -                      316,520.80         -                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                      -                      60,942,359.61    149,356,389.00  

บริษทั เครน แดง จาํกดั 1,450,118.97      22,970.44           74,333.97           -                      

บริษทั 20 อ๊อกชนั จาํกดั 5,207.69             -                      -                      -                      

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั 78,856.86           -                      78,856.86           -                      

รวม 1,534,183.52      22,970.44           127,184,000.26  184,651,606.62  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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เจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                      -                      -                      146,166.13         

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                      -                      46,468,258.93    900,414.61         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                      -                      4,249,548.47      6,192,707.73      

บริษทั เครน แดง จาํกดั 1,304,062.50      788,055.00         -                      -                      

รวม 1,304,062.50      788,055.00         50,717,807.40    7,239,288.47      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 112,009,123.81    101,820,637.81    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 263,123,431.26    252,057,224.74    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 410,582,648.01    339,300,000.00    

รวม 785,715,203.08    693,177,862.55    

หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (85,773,956.76)     (56,894,681.40)     

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 699,941,246.32    636,283,181.15    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด และบริษัท เดอะ

เครน เซอรวสิ จำกัด โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 1 ป อางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคารายใหญช้ันดีประเภทเงินกู

เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไมมีหลักประกัน 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสัน้แกกิจการที่เก่ียวของกัน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังนี ้

2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 693,177,862.55    675,700,000.00    

บวก เงินใหกู้ย้มื 417,651,496.17    273,777,862.55    

หัก รับชาํระ (325,114,155.64)   (256,300,000.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 785,715,203.08    693,177,862.55    

หนีสงสยัจะสูญ 28,879,275.36      24,846,459.96      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน เฮฟวลิีฟท ์จาํกดั -                      -                      36,050,000.00    36,050,000.00    

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั 16,259,000.00    54,000,000.00    16,259,000.00    54,000,000.00    

รวม 16,259,000.00    54,000,000.00    52,309,000.00    90,050,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจาก บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 1 ป 

อางอิงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำธนาคารพาณิชยและไมมีหลักประกัน 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจาก บุคคลที่เก่ียวของกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม อางอิงอัตรา

ดอกเบี ้ยที ่เร ียกเก็บจากลูกคารายใหญชั ้นดีประเภทเง ินกู แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) และไมมี

หลักประกัน 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีดังน้ี 

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 54,000,000.00    14,000,000.00    90,050,000.00    47,950,000.00    

บวก เงินกูย้มื 2,000,000.00      59,000,000.00    2,000,000.00      61,500,000.00    

หัก จ่ายชาํระ (39,741,000.00)  (19,000,000.00)  (39,741,000.00)  (19,400,000.00)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 16,259,000.00    54,000,000.00    52,309,000.00    90,050,000.00    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
 การค้ำประกันหนี้สินระหวางกัน 

บริษัทไดค้ำประกันวงเงนิสินเชื่อระยะสั้นและหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 

14 และ 20) 

บริษัทไดจดจำนองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันวงเงนิสินเชื่อระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษัท เดอะฟารมวัลเลย จำกัด ไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพื่อใชเปน

หลักประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษัท เดอะ ฟารมแลนด 2 จำกัด ไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพื่อใชเปน

หลักประกันเงนิกูยืมระยะสั้นอ่ืนของบริษัท (ดูหมายเหตุ 17 และ 19) 

 

บุคคลที่เกี่ยวของกันไดค้ำประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัท

ยอย (ดูหมายเหตุ 15 และ 21) 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

ลักษณะความสัมพันธ 

ชือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน เฮฟวลิีฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย

บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั 20 ออ๊กชนั จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั เดอะ ฟาร์มแลนด ์2 จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้คนเดียวกนั

บุคคลทีเกียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้

 

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลค่าการซือ - ขาย เครืองจกัรและอุปกรณ์ และสินคา้ ราคาทตีกลงร่วมกนั

รายไดแ้ละตน้ทุนการใหบ้ริการ ราคาทตีกลงร่วมกนั

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาทตีกลงร่วมกนั

ค่าเช่าทีดินและสิงปลูกสร้าง ราคาทตีกลงกนัตามสัญญา

ดอกเบียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบียของธนาคารพาณิชย์

การคาํประกนัหนีสินระหว่างกนั ไม่คิดค่าธรรมเนียมการคาํประกนั
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

2562 2561 2562 2561

เงินสด 515,705.55          629,275.70          79,678.00            132,831.85          

เงินฝากธนาคาร 2,441,863.50       1,508,811.78       1,534,881.21       228,763.91          

รวม 2,957,569.05       2,138,087.48       1,614,559.21       361,595.76          

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

6. การคาและลูกหนีอ่ื้น 

2562 2561 2562 2561

ลูกหนีการคา้ 279,708,733.71   231,571,024.12   230,810,199.10   240,281,265.89   

หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (42,382,047.61)    (51,868,629.46)    (4,855,521.65)      (7,452,023.48)      

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 237,326,686.10   179,702,394.66   225,954,677.45   232,829,242.41   

ลูกหนีอืน

รายไดค้า้งรับ 151,945,330.59   149,500,128.82   20,232,233.91     12,432,735.10     

เงินประกนัผลงาน 26,990,043.42     1,074,766.36       -                       -                       

เงินทดรองจ่าย 908,445.27          554,106.45          464,356.70          293,371.70          

อืน ๆ 4,212,664.83       10,483,098.11     2,463,756.64       8,424,154.53       

รวม 184,056,484.11   161,612,099.74   23,160,347.25     21,150,261.33     

หัก ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (1,415,877.93)      (1,282,284.77)      (738,108.00)         (731,074.15)         

ลูกหนีอืน - สุทธิ 182,640,606.18   160,329,814.97   22,422,239.25     20,419,187.18     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 419,967,292.28   340,032,209.63   248,376,916.70   253,248,429.59   

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หนีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (1,159,371.82)      (5,697,178.32)      (2,589,467.98)      1,994,109.18       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

กลุมบริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจำนวนเดือนที่คางชำระไดดังนี ้

2562 2561 2562 2561

ลูกหนกีารค้า - กจิการอืน

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 91,708,473.38     50,048,462.51     10,829,580.75     11,895,710.43     

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 116,134,292.21   60,083,981.75     80,682,198.14     6,751,276.92       

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 9,014,969.55       27,532,013.42     2,953,056.42       3,177,217.83       

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 18,626,423.11     30,002,825.82     2,664,027.63       24,238,430.65     

มากกวา่ 12 เดือน 42,690,391.94     63,880,770.18     6,497,335.90       9,567,023.44       

รวม 278,174,550.19   231,548,053.68   103,626,198.84   55,629,659.27     

ลูกหนกีารค้า - กจิการทเีกยีวข้องกนั

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                       -                       10,116,117.49     6,475,536.52       

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 74,333.97            22,970.44            31,525,101.40     78,043,617.46     

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 78,856.86            -                       24,199,227.76     90,572,228.56     

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,262,992.69       -                       36,784,821.20     9,129,540.00       

มากกวา่ 12 เดือน 118,000.00          -                       24,558,732.41     430,684.08          

รวม 1,534,183.52       22,970.44            127,184,000.26   184,651,606.62   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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7. สินค้าคงเหลือ 

2562 2561 2562 2561

รถเครน 37,040,588.96    57,635,165.28    37,040,588.96    58,824,736.88    

รถฟอร์คลิฟท์ 10,539,940.63    21,079,881.27    10,539,940.63    21,079,881.27    

รถขดุ/รถตกั 19,432,702.53    57,532,330.87    19,432,702.53    57,532,330.87    

อะไหล่และอุปกรณ์ 15,707,547.73    16,632,764.18    15,707,547.73    16,732,764.18    

งานระหวา่งทาํและสินคา้ระหวา่งทาง 4,753,028.77      1,981,631.39      4,753,028.77      1,981,631.39      

รวม 87,473,808.62    154,861,772.99  87,473,808.62    156,151,344.59  

หัก ค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง (14,372,289.42)  (14,560,298.56)  (14,372,289.42)  (14,560,298.56)  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 73,101,519.20    140,301,474.43  73,101,519.20    141,591,046.03  

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 4,802,403.62      5,677,906.90      4,802,403.62      5,677,906.90      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

8. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงนิฝากธนาคารของบริษัทยอยไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใชไฟฟา 
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษทัยอ่ย 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 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 จาํกดั 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 เฮฟวลิีฟท์ จาํกดั 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 เซอร์วสิ จาํกดั 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  

ราคาทุนทุนชาํระแลว้สดัส่วนเงินลงทุน ค่าเผือการดอ้ยค่า สุทธิ

บาท
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10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทีดินและ

ทีดินเปล่า อาคารพาณิชย์ รวม ทีดินเปล่า

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 47,806,677.63             3,563,066.00               51,369,743.63             47,806,677.63             

โอนเขา้ - ทีดิน อาคารและ

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

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 47,806,677.63             8,066,218.50               55,872,896.13             47,806,677.63             

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                               1,850,786.01               1,850,786.01               -                               

ค่าเสือมราคา -                               24,163.23                     24,163.23                     -                               

โอนเขา้ - ทีดิน อาคารและ

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

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

ค่าเสือมราคา -                               136,876.62                  136,876.62                  -                               

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                               3,109,387.09               3,109,387.09               -                               

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 47,806,677.63             4,956,831.41               52,763,509.04             47,806,677.63             

งบการเงินรวม

บาท
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2562 2561

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.14                              0.02                              

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชน

จากการทำประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันสินเชื่อของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษัทไดวาจาง บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหทำการประเมินราคาที่ดินเปลา ซึ่งมีราคา

ประเมิน รวมจำนวนเงิน 50.56 ลานบาท โดยราคาประเมินไดพิจารณาจากวิธเีปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการประเมินราคา

ทรัพยสิน ลงวนัที่ 11 และ 21 มกราคม 2562 (ดูหมายเหตุ 34) 

บริษัทไดวาจาง บริษัท โนเบ้ิล พรอ็พเพอรตี้ แวลูเอชั่น จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหทำการประเมินราคาที่ดินเปลา 

ซึ่งมีราคาประเมิน รวมจำนวนเงิน 65.51 ลานบาท โดยราคาประเมินไดพิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตามรายงานการ

ประเมินราคาทรัพยสิน ลงวนัที่ 28 และ 29 ธันวาคม 2559 (ดูหมายเหตุ 34) 

บริษัทยอยไดวาจาง บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหทำการประเมินราคาท่ีดินและอาคาร

พาณิชย ซึ่งมีราคาประเมิน รวมจำนวนเงิน 14.50 ลานบาท โดยราคาประเมินไดพิจารณาจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ตาม

รายงานการประเมินราคาทรัพยสิน ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 (ดูหมายเหตุ 34) 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

เครืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง

ส่วนปรับปรุง เครืองจกัรและ เครืองจกัรและ และอปุกรณ์ และสินทรัพย ์

ทีดิน ทีดิน อาคาร อปุกรณ์ใหเ้ช่า อปุกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 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       

ซือ / 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 -                              -                              -                              (69,971,091.76)           70,113,591.76            (142,500.00)                -                              -                              -                              

โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพือการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 10) (1,049,684.85)             -                              (3,453,467.65)             -                              -                              -                              -                              -                              (4,503,152.50)             

จาํหน่าย / 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 วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          44,231,176.72            132,600,295.62          3,063,580,763.53       689,122,415.39          38,107,565.32            48,856,103.04            63,415,718.66            4,253,725,962.42       

ซือ / โอนเขา้ -                              -                              -                              109,524,407.40          40,404,297.95            1,081,716.44              3,261,127.72              6,585,057.81              160,856,607.32          

โอน / ปรับปรุง -                              -                              -                              (400,000.00)                7,623,128.84              -                              -                              (7,223,128.84)             -                              

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              (271,001,148.40)         (25,361,272.94)           (9,191,945.37)             (5,520,415.62)             -                              (311,074,782.33)         

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 173,811,924.14          44,231,176.72            132,600,295.62          2,901,704,022.53       711,788,569.24          29,997,336.39            46,596,815.14            62,777,647.63            4,103,507,787.41       

งบการเงินรวม

บาท
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

เครืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง

ส่วนปรับปรุง เครืองจกัรและ เครืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ทีดิน ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                              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       

ค่าเสือมราคา -                              3,286,883.70              5,963,234.44              224,117,795.86          80,954,851.99            1,932,422.26              5,606,066.37              -                              321,861,254.62          

โอนออก - อสงัหาริมทรัพย์

เพือการลงทุน (ดูหมายเหตุ 10) -                              -                              (1,097,561.23)             -                              -                              -                              -                              -                              (1,097,561.23)             

โอน / ปรับปรุง -                              -                              -                              (11,956,394.31)           11,956,394.31            -                              -                              -                              -                              

จาํหน่าย / 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 วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                              36,979,884.71            78,844,593.28            1,798,496,301.02       180,063,286.56          32,674,080.79            30,220,029.56            -                              2,157,278,175.92       

ค่าเสือมราคา -                              852,520.15                 4,934,604.92              160,455,439.99          87,997,788.82            1,862,000.66              3,842,575.10              -                              259,944,929.64          

โอน / ปรับปรุง -                              -                              -                              (399,999.00)                399,999.00                 -                              -                              -                              -                              

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              (188,921,063.18)         (7,453,976.10)             (9,116,607.29)             (4,221,330.40)             -                              (209,712,976.97)         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                              37,832,404.86            83,779,198.20            1,769,630,678.83       261,007,098.28          25,419,474.16            29,841,274.26            -                              2,207,510,128.59       

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                              -                              -                              5,747,897.12              -                              623,672.53                 -                              102,624.25                 6,474,193.90              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              227,103.75                 227,103.75                 

จาํหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              (1,600,000.00)             -                              -                              -                              -                              (1,600,000.00)             

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                              -                              -                              4,147,897.12              -                              623,672.53                 -                              329,728.00                 5,101,297.65              

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              6,981,881.58              6,981,881.58              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                              -                              -                              4,147,897.12              -                              623,672.53                 -                              7,311,609.58              12,083,179.23            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 173,811,924.14          7,251,292.01              53,755,702.34            1,260,936,565.39       509,059,128.83          4,809,812.00              18,636,073.48            63,085,990.66            2,091,346,488.85       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 173,811,924.14          6,398,771.86              48,821,097.42            1,127,925,446.58       450,781,470.96          3,954,189.70              16,755,540.88            55,466,038.05            1,883,914,479.59       

งบการเงินรวม

บาท
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เครืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง

ส่วนปรับปรุง เครืองจกัรและ เครืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ทีดิน ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 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      

ซือ / โอนเขา้ -                           -                           -                           84,879,508.34            6,500.00                  526,011.88              2,485,087.40           -                           87,897,107.62           

จาํหน่าย / 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 วนัท ี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      

ซือ / โอนเขา้ -                           -                           -                           109,524,407.40          -                           308,852.56              -                           4,460.20                  109,837,720.16         

จาํหน่าย / โอนออก -                           -                           -                           (53,767,645.17)           -                           (5,203,520.68)          (5,520,415.62)          -                           (64,491,581.47)          

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 153,376,400.20       22,243,490.00         71,059,191.78         717,036,154.90          4,844,439.92           10,482,271.98         11,663,309.53         59,268,496.21         1,049,973,754.52      

ค่าเสือมราคาสะสม

ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 -                           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         

ค่าเสือมราคา -                           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           

จาํหน่าย / โอนออก -                           (6,345,541.21)          (10,346,716.03)        (9,631,918.58)             -                           -                           (4,820,694.54)          -                           (31,144,870.36)          

ณ วนัท ี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         

ค่าเสือมราคา -                           -                           3,688,225.98           34,392,133.68            214,872.23              735,806.58              1,351,277.84           -                           40,382,316.31           

จาํหน่าย / โอนออก -                           -                           -                           (45,333,731.73)           -                           (5,141,337.04)          (4,221,330.40)          -                           (54,696,399.17)          

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 -                           22,243,486.00         34,819,846.90         392,501,925.33          4,598,999.04           8,634,528.57           7,785,856.17           -                           470,584,642.01         

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท เดอะเครน 

เครืองตกแต่ง งานระหวา่งก่อสร้าง

ส่วนปรับปรุง เครืองจกัรและ เครืองจกัรและ และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ทีดิน ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ใหเ้ช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งทาง รวม

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                           -                           -                           1,219,896.52              -                           623,672.53              -                           -                           1,843,569.05           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                           -                           -                           -                              -                           -                           -                           227,103.75              227,103.75              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                           -                           -                           1,219,896.52              -                           623,672.53              -                           227,103.75              2,070,672.80           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                           -                           -                           -                              -                           -                           -                           4,892,438.39           4,892,438.39           

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                           -                           -                           1,219,896.52              -                           623,672.53              -                           5,119,542.14           6,963,111.19           

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 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       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 153,376,400.20       4.00                         36,239,344.88         323,314,333.05          245,440.88              1,224,070.88           3,877,453.36           54,148,954.07         572,426,001.32       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2562 2561 2562 2561

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 249.80        306.53        35.69          29.49          

   - ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3.69            2.24            0.91            2.24            

   - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6.45            13.09          3.78            4.95            

รวม 259.94        321.86        40.38          36.68          

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจาํหน่าย

ค่าเสือมราคาทงัจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 792.65        746.79        188.36        240.17        

การโอนเครืองจกัรและอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีพร้อมทงัรับรู้เป็นตน้ทุนขายแลว้เมือมีการ

จาํหน่าย สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 99.98          68.31          8.43            87.44          

การโอนสินคา้เป็นเครืองจกัรและอุปกรณ์

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 109.52        -             109.52        -             

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 21)

   - เครืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า 632.34        804.69        -             -             

   - เครืองจกัรและอุปกรณ์ 164.04        198.19        -             -             

   - ยานพาหนะ 10.71          10.24          2.33            3.23            

รวม 807.09        1,013.12     2.33            3.23            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลา้นบาท

 

ในป 2562 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของเครื่องจักร เพื่อใหสอดคลองกับการใชงาน

ปจจุบัน โดยเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาจากเดิม 7 ป และ 10 ป เปน 15 ป 

และเครื่องจักรและอุปกรณจากเดิม 5 ป และ 7 ป เปน 10 ป และ 15 ป ตามลำดับ ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใหประโยชน

ดังกลาวทำใหคาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจำนวนเงิน 76.29 ลานบาทในงบการเงินรวม และจำนวน

เงนิ 3.46 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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กลุมบริษัทไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนาตลอดจนผลประโยชนจากการทำ

ประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ (ดูหมายเหตุ 15 และ 20) 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา รวม

ราคาทุน

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -                                 6,387,244.80                 6,387,244.80                 

ซือ / โอนเขา้ 284,070.00                    3,600,000.00                 3,884,070.00                 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 284,070.00                    9,987,244.80                 10,271,314.80               

ซือ / โอนเขา้ 5,780.00                        -                                 5,780.00                        

ปรับปรุง -                                 (600,000.00)                  (600,000.00)                  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 289,850.00                    9,387,244.80                 9,677,094.80                 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                                 -                                 -                                 

ค่าตดัจาํหน่าย 57,304.57                      -                                 57,304.57                      

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 57,304.57                      -                                 57,304.57                      

ค่าเผือการด้อยค่า

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -                                 -                                 -                                 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                                 5,400,000.00                 5,400,000.00                 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -                                 5,400,000.00                 5,400,000.00                 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 284,070.00                    9,987,244.80                 10,271,314.80               

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 232,545.43                    3,987,244.80                 4,219,790.23                 

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลา้นบาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 0.06                                   

 
 

13. ภาษีเงินได 

2562 2561 2562 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,239,359.48     -                       -                       -                       

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (51,823,529.57)    (60,733,591.65)    (23,597,076.59)    (31,589,821.81)    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังนี ้

1 มกราคม 2561 กาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2561 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 11,940,100.86             (1,403,380.35)              10,536,720.51             (1,526,493.71)              -                               9,010,226.80               

สินคา้คงเหลือ 1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               (37,601.82)                   -                               2,712,257.89               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 563,979.50                  (143,420.18)                 420,559.32                  1,265,217.25               -                               1,685,776.57               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               -                               -                               1,080,000.00               -                               1,080,000.00               

ประมาณการหนีสิน 3,297,416.97               102,981.72                  3,400,398.69               1,680,337.68               (760,429.42)                 4,320,306.95               

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,360,303.02             -                               11,360,303.02             32,152,435.17             -                               43,512,738.19             

รวม 28,776,078.68             (308,237.43)                 28,467,841.25             34,613,894.57             (760,429.42)                 62,321,306.40             

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (107,132,661.47)          17,891,228.57             (89,241,432.90)            (8,664,043.59)              -                               (97,905,476.49)            

งบการเงินรวม

บาท
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1 มกราคม 2561 กาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2561 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,863,741.49               309,312.64                  2,173,054.13               (579,928.33)                 -                               1,593,125.80               

สินคา้คงเหลือ 1,614,278.33               1,135,581.38               2,749,859.71               (37,601.82)                   -                               2,712,257.89               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 243,979.50                  22,523.72                     266,503.22                  1,001,384.71               -                               1,267,887.93               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               -                               -                               1,080,000.00               -                               1,080,000.00               

ประมาณการหนีสิน 1,651,147.00               (52,236.01)                   1,598,910.99               301,520.16                  (620,215.32)                 1,280,215.83               

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -                               -                               -                               3,602,374.13               -                               3,602,374.13               

รวม 5,373,146.32               1,415,181.73               6,788,328.05               5,367,748.85               (620,215.32)                 11,535,861.58             

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40,618,224.54)            2,240,074.68               (38,378,149.86)            3,245,211.69               -                               (35,132,938.17)            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 
 

 

14. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทจ่ีาย 127,265,496.15  92,174,703.09    18,567,616.88    17,113,750.93    

เงินคาํประกนัผลงาน 26,582,087.47    25,421,936.46    -                      -                      

อืน ๆ 3,907,002.07      6,076,428.12      3,654,248.95      3,514,144.00      

รวม 157,754,585.69  123,673,067.67  22,221,865.83    20,627,894.93    

หัก คา่เผอืการดอ้ยคา่ (3,419,265.12)     (2,750,000.00)     (3,180,012.00)     (2,750,000.00)     

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน - สุทธิ 154,335,320.57  120,923,067.67  19,041,853.83    17,877,894.93    

สาํหรบัปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัย์ 669,265.12         -                      430,012.00         -                      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

2562 2561 2562 2561

เงินเบกิเกนิบญัชี 55,824,306.83    34,405,505.69    24,916,281.31    19,449,014.94    

ตวัสญัญาใชเ้งิน* -                      15,000,000.00    -                      15,000,000.00    

ทรสัตรี์ซที* -                      49,736,926.80    -                      49,737,926.80    

รวม 55,824,306.83    99,143,432.49    24,916,281.31    84,186,941.74    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

วงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

เจา้หนี ประเภทสินเชือ 2562 2561 อา้งอิงอตัราดอกเบีย

บริษัท

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 25.00                  35.00                  MOR

ธนาคาร ตวัสัญญาใชเ้งิน* -                      15.00                  MLR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต* -                      250.00                MLR

ธนาคาร ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 159.57                159.57                -

บริษัทย่อย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 33.00                  53.00                  MOR

ธนาคาร หนงัสือคาํประกนั 200.25                120.25                -

วงเงิน (ลา้นบาท)

 

กลุมบริษัทไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทำ

ประกันภัยสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทไดค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทยอย (ดูหมาย

เหตุ 4, 10 และ 11) 

บริษัท เดอะฟารมวัลเลย จำกัด (บริษัทที่เก่ียวของกัน) ไดจดจำนองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีข้ึนในภาย

หนา เพ่ือใชเปนหลักประกัน รวมทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกันไดค้ำประกันวงเงนิสนิเช่ือระยะสั้นของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 4) 

 ในป 2562 บริษัทผิดนัดไมชำระหนี้ตามขอตกลงที่กำหนดไวในสัญญากับธนาคารแหงหนึ่ง ธนาคารไดคำนวณดอกเบี้ยผิด

นัดชำระจากเงินตน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป ดังน้ันบริษัทไดจัดประเภทตั๋วสัญญาใชเงินและทรัสตรีซีท รวมถึงดอกเบี้ยคาง

จายของสินเชื่อดังกลาว เปนหนี้สนิผิดนัดชำระ (ดูหมายเหตุ 17) 
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนีการคา้ 401,551,823.91      381,183,264.85      312,443,878.99      290,997,577.25      

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,950,294.41        52,061,353.62        6,722,673.05          17,015,437.19        

เงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ 26,181,691.35        551,669.47             -                         -                         

เจ้าหนีอืน 6,614,188.62          8,485,622.29          532,673.11             1,098,070.30          

รวม 471,297,998.29      442,281,910.23      319,699,225.15      309,111,084.74      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

17. หนี้สินผิดนัดชำระ 

 

 

2562 2561

เจา้หนีเงินกูย้มืรายที 1

เงินตน้ -                                    65,911,488.63                  

ดอกเบียคา้งจ่าย -                                    3,571,326.79                    

รวม -                                    69,482,815.42                  

เจา้หนีเงินกูย้มืรายที 2

เงินตน้ 180,000,000.00                -                                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 18,493,150.68                  -                                    

รวม 198,493,150.68                -                                    

เจา้หนีเงินกูย้มืรายที 3

เงินตน้ 93,526,365.47                  -                                    

ดอกเบียคา้งจ่าย 1,763,548.99                    -                                    

รวม 95,289,914.46                  -                                    

รวมทงัหมด 293,783,065.14                69,482,815.42                  

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจาหนี้เงินกูยืมรายที่ 1 

ในป 2561 บริษัทผิดนัดไมชำระหนี้ตามขอตกลงที่กำหนดไวในสัญญากับธนาคาร เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ธนาคาร

ดังกลาวยื่นคำฟองตอศาล เรียกรองใหบริษัทชำระหนี้ดังกลาว ตอมา วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษัทไดทำสัญญาประนีประนอมยอม

ความจายชำระหนี้ดังกลาว (ดูหมายเหตุ 35) บริษัทไดโอนกลับหนี้สินผดินัดชำระไปเปนเงนิกูยืมจากสถาบันการเงนิ (ดูหมายเหตุ 20) 

เจาหนี้เงินกูยืมรายที่ 2 

ในป 2562 บริษัทผิดนัดไมชำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินท่ีออกใหกับบริษัทหลักทรัพย จำนวนเงิน 180 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 7.5 ตอป ตั๋วแลกเงนิดังกลาวครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 (ดูหมายเหตุ 19) ตอมา วันที่ 21 สิงหาคม 2562 

เจาหนี้ตามตั๋วแลกเงินยื่นคำฟองตอศาล เรียกรองใหบริษัทชำระหนี้ดังกลาว (ดูหมายเหตุ 35) 

เจาหนี้เงินกูยืมรายที่ 3 

ในป 2562 บริษัทผิดนัดไมชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินและทรัสตรีซีทกับธนาคาร (ดูหมายเหตุ 15) 

 

18. หนี้สินสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 20 23,655,646.05    4,848,000.00      23,655,646.05   4,848,000.00     

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21 262,809,586.45  260,121,799.03  544,641.68        833,064.29        

รวม 286,465,232.50  264,969,799.03  24,200,287.73   5,681,064.29     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
19. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

2562 2561

เงินตน้ -                                    180,000,000.00                

หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย -                                    (308,219.22)                      

สุทธิ -                                    179,691,780.78                

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วแลกเงิน ใหกับบริษัทหลักทรัพย ซึ่งตั๋วแลกเงนิฉบับลาสุด รวมจำนวนเงิน 180 ลาน

บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป และคาธรรมเนียมจำนวนเงิน 1.11 ลานบาท กำหนดชำระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ปจจุบัน

บริษัทยังไมจายชำระตั๋วแลกเงนิ ดังนั้น บริษัทจึงจัดประเภทเงินตนพรอมดอกเบ้ียคางจายเปนหนี้สินผิดนัดชำระ (ดูหมายเหตุ 17) 
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บริษัท เดอะ ฟารมแลนด 2 จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวของกัน) ไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นใน

ภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาว (ดูหมายเหตุ 4) 

 

20. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

2562 2561

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 76,765,727.71                  8,660,000.00                    

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (23,655,646.05)                 (4,848,000.00)                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 53,110,081.66                  3,812,000.00                    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 8,660,000.00       106,798,000.00   8,660,000.00       105,048,000.00   

บวก โอนกลบัจากหนีสินผิดนดัชาํระ 75,953,727.71     -                       75,953,727.71     -                       

หัก โอนไปหนีสินผิดนดัชาํระ -                       (65,911,488.63)    -                       (65,911,488.63)    

หัก จ่ายชาํระ (7,848,000.00)      (32,226,511.37)    (7,848,000.00)      (30,476,511.37)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 76,765,727.71     8,660,000.00       76,765,727.71     8,660,000.00       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดงันี ้

ชาํระคืน อา้งอิง

วงเงิน เจา้หนี 2562 2561 2562 2561 ภายใน อตัราดอกเบีย การชาํระหนี

บริษัท

1 ธนาคาร 30.00     30.00     3.76       7.60      ก.พ. 2564 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลา้นบาท

2 ธนาคาร 7.00       7.00       0.05       1.06      ม.ค. 2564 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

3 ธนาคาร 75.95     -        72.95     -        พ.ค. 2566 MLR ชาํระเงินตน้และดอกเบียตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความ

76.76     8.66      

วงเงิน มูลหนี

ลา้นบาท

  

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทไดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับธนาคารแหงหนึ่ง โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียผดิ

นัดชำระใหคงเหลืออัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) 

กำหนดชำระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือน จำนวน 42 งวด โดยงวดที่ 1 และ 2 งวดละจำนวนเงิน 3 ลานบาท งวดที่ 3 ถึง 41 

งวดละจำนวนเงิน 2 ลานบาท และงวดท่ี 42 ชำระสวนท่ีเหลือ (ดูหมายเหตุ 17) 

กลุมบริษัทไดจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทำ

ประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทไดค้ำประกันเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 4 และ 11) 
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21. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตาํ มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตาํ มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตาํ มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบียรอตดับญัชี ค่าเช่าขนัตาํ

สญัญาเช่าการเงิน

1 220,780,936.86   13,605,774.87     234,386,711.73     544,641.68          70,808.01           615,449.69          224,557,569.90   22,191,561.87     246,749,131.77      833,064.29          115,430.50          948,494.79          

2 - 5 207,855,727.74   5,242,517.08       213,098,244.82     700,596.15          36,853.78           737,449.93          423,732,699.32   19,014,278.44     442,746,977.76      1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       

428,636,664.60   18,848,291.95     447,484,956.55     1,245,237.83       107,661.79          1,352,899.62       648,290,269.22   41,205,840.31     689,496,109.53      2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 42,028,649.59     3,652,957.30       45,681,606.89       -                      -                      -                      35,564,229.13     5,082,922.45       40,647,151.58        -                      -                      -                      

2 - 5 45,141,263.03     1,949,361.55       47,090,624.58       -                      -                      -                      71,892,034.95     5,058,850.95       76,950,885.90        -                      -                      -                      

87,169,912.62     5,602,318.85       92,772,231.47       -                      -                      -                      107,456,264.08   10,141,773.40     117,598,037.48      -                      -                      -                      

รวม

1 262,809,586.45   17,258,732.17     280,068,318.62     544,641.68          70,808.01           615,449.69          260,121,799.03   27,274,484.32     287,396,283.35      833,064.29          115,430.50          948,494.79          

2 - 5 252,996,990.77   7,191,878.63       260,188,869.40     700,596.15          36,853.78           737,449.93          495,624,734.27   24,073,129.39     519,697,863.66      1,245,237.80       107,661.79          1,352,899.59       

515,806,577.22   24,450,610.80     540,257,188.02     1,245,237.83       107,661.79          1,352,899.62       755,746,533.30   51,347,613.71     807,094,147.01      2,078,302.09       223,092.29          2,301,394.38       

2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และยานพาหนะ กำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดือน ๆ 

ละ จำนวนเงิน 23.81 ลานบาท (ป 2561: 19.20 ลานบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวนเงิน 262.81 ลานบาท (ป 2561: 260.12 ลานบาท) สำหรับงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 0.54 

ลานบาท (ป 2561: 0.83 ลานบาท) สำหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงภายใตหนี้สินหมุนเวยีน 

บริษัทไดค้ำประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยบางสวน นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวของกันไดค้ำประกัน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของกลุมบริษัทบางสวน (ดูหมายเหตุ 4) 

สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่สำคัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย รวมจำนวนเงนิ 361.51 ลานบาท (ป 2561: 501.56 

ลานบาท) อยูระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงนิ 

 

22. ผลประโยชนของพนักงาน 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังน้ี 
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2562 2561 2562 2561

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 17,001,993.48 16,487,084.85 7,994,554.96   8,255,735.03   

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,616,769.49   2,186,842.16   1,122,224.46   754,524.47      

ตน้ทุนดอกเบีย 410,794.33      383,233.43      154,173.39      175,338.38      

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,959,305.90   -                   876,202.94      -                   

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงสมมติดา้นประชากรศาสตร์ (38,528.67)       -                   (41,412.86)       -                   

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงสมมติทางการเงิน 3,051.05          -                   15,147.73        -                   

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (247,676.93)     -                   339,914.36      -                   

ผลประโยชน์ของพนกังานทีพน้สภาพปีปัจจุบนั (3,518,992.56)  -                   (3,414,725.84)  -                   

ผลประโยชน์ของพนกังานทีโอนไปค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (188,106.69)     -                   -                   -                   

ผลประโยชน์ของพนกังานทีจ่ายในปีปัจจุบนั (2,426,568.40)  (2,055,166.96)  (645,000.00)     (1,191,042.92)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 18,572,041.00 17,001,993.48 6,401,079.14   7,994,554.96   

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 

 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสำคัญ (แสดงดวยคาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) มีดังน้ี 

2562 2561 2562 2561

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.55 - 2.92 ร้อยละ 2.24 - 2.64 ร้อยละ 2.55 - 2.92 ร้อยละ 2.24 - 2.51

อตัราการขึนเงินเดือน ร้อยละ 3 - 5 ร้อยละ 2 - 5 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 - 3

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 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

 

 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 
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กลุมบริษัทกำหนดโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก

พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด เชน พนักงานที่ทำงานติดตอกับครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชย

ไมนอยกวาอัตราเงินเดือนๆ สุดทาย 400 วัน โดยบริษัทไดแกไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เปนผลใหกลุมบริษัทรับรู

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินและตนทุนบริการในอดีตจากการแกไขโครงการ

ดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 2.96 ลานบาทในงบการเงินรวม

และจำนวนเงิน 0.88 ลานบาทในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทคาดวาจะจายชำระผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา 

จำนวนเงินประมาณ 0.18 ลานบาทในงบการเงินรวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี ่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

ประมาณ 11.24 ปในงบการเงินรวม และประมาณ 12.56 ปในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน

ของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี ้

เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (1,339,213.76)    1,504,940.98      (1,111,887.00)    1,250,569.00      

อตัราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 1,650,890.61      (1,491,174.44)    1,387,954.00      (1,253,251.00)    

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (1,904,278.78)    2,332,933.19      (1,592,260.00)    1,944,727.00      

อตัรามรณะ (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (203,287.64)       205,838.68         (173,456.00)       175,547.00         

บาท

งบการเงินรวม

2562 2561

 

เพิมขึน ลดลง เพิมขึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (483,681.42)       542,348.33         (434,294.00)       485,441.00         

อตัราการขึนเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 596,991.61         (539,410.13)       559,020.00         (508,152.00)       

อตัราการหมุนเวยีนของพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (683,057.03)       834,071.68         (626,795.00)       760,099.00         

อตัรามรณะ (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (58,593.67)         59,248.04           (62,949.00)         63,525.00           

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561
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23. ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดจัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CRANE-

W1) โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร ดังน้ี 

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ   : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

อายุใบสำคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

จำนวนท่ีออกและเสนอขาย : 60,633,189 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท 

อัตราการใชสิทธ ิ : ใบสำคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

(เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด) 

ราคาการใชสิทธ ิ : 3 บาทตอหุน 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : สามารถใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธินับแต

วันใชสิทธิครั้งแรก 

วันใชสิทธิครั้งแรก : วันท่ี 15 มกราคม 2561  

วันใชสิทธิสุดทาย : วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

วันหมดอาย ุ : วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (CRANE-W1) ที่ยังไมไดใชสิทธิ

มีจำนวน 60,633,189 หนวย 

24. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญติับรษัิทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวา

มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนำคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสำรอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ีจะนำไป

จายเปนเงินปนผลไมได 

25. สำรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุน

สำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะ

มีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเปนเงินปนผลได 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 อนุมัติใหจัดสรรสำรองกำไรสุทธิประจำป 2561 เปนเงิน

สำรองตามกฎหมายจำนวนเงนิ 0.45 ลานบาท 
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26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงนิที่กลุมบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม

ขอกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับอนญุาต 

 

27.  รายไดอื่น 

2562 2561 2562 2561

ดอกเบียรับ 1,901,458.15      1,773,992.76      57,498,482.11    48,831,404.69    

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 4,844,610.58      4,311,832.40      28,002,000.08    29,361,905.32    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 21,194,684.61    6,504,712.33      21,103,288.21    6,432,539.41      

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 748,679.25         35,743,175.05    743,065.36         32,098,671.91    

อืน ๆ 16,756,675.21    17,079,342.08    11,402,348.21    9,642,216.27      

รวม 45,446,107.80    65,413,054.62    118,749,183.97  126,366,737.60  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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28. คาใชจายตามลักษณะ 

2562 2561 2562 2561

ซือสินคา้ 317,750,857.46  375,927,393.65  317,750,857.46  375,927,393.65  

ค่านาํมนัเชือเพลิงและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 120,705,544.49  87,193,663.96    15,483,887.16    20,370,545.54    

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 275,682,471.12  241,792,238.99  60,458,736.07    72,993,840.86    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 112,938,978.29  80,741,160.13    402,805.00         2,569,644.00      

ค่าเช่าและค่าบริการอืน 18,813,427.46    18,780,391.85    5,456,781.01      6,482,317.52      

ค่าเบียประกนัภยั 10,637,103.00    9,929,069.83      771,238.48         876,019.20         

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 21,939,195.86    27,619,980.04    961,948.59         1,155,070.12      

ค่าเสือมราคา และรายการตดัจาํหน่าย 260,139,110.83  321,885,417.85  40,439,620.88    36,682,793.03    

ค่านายหนา้และค่าส่งเสริมการขาย 8,267,898.20      6,905,481.54      2,851,654.61      6,638,814.64      

ค่าธรรมเนียม 8,741,998.69      7,490,345.48      3,186,366.67      4,518,305.26      

หนีสงสยัจะสูญ -                      -                      26,289,807.38    26,840,569.14    

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 4,802,403.62      5,677,906.90      4,802,403.62      5,677,906.90      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 13,203,343.20    245,164.01         10,722,450.39    245,164.01         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

29. ตนทุนทางการเงิน 

2562 2561 2562 2561

ดอกเบียจ่าย 71,522,317.05    65,280,177.78    41,456,567.03    26,577,133.68    

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน 2,417,957.35      4,428,493.16      1,517,957.35      4,428,493.16      

รวม 73,940,274.40    69,708,670.94    42,974,524.38    31,005,626.84    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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30. ภาษีเงินได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชเปนจำนวนเงิน 638.73 ลานบาท ในงบ

การเงินรวม และจำนวนเงนิ 61.65 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายใน

ป 2567 กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับขาดทุนทางภาษีจำนวนเงิน 421.16 ลานบาท ใน

งบการเงินรวม และจำนวนเงิน 43.64 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากกลุมบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากลุม

บริษัทอาจไมมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได 

รายไดภาษีเงนิไดที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี ้

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับปีปัจจุบนั (73,880.85)         (173,103.77)       -                      -                      

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราว 25,949,850.98    17,582,991.13    8,612,960.54      3,655,256.41      

รายไดภ้าษีเงินได้ 25,875,970.13    17,409,887.36    8,612,960.54      3,655,256.41      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ภาษีเงนิไดที่รับรูในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

บาท

2562 2561 2562 2561

ประมาณการหนีสิน (760,429.42)       -                      (620,215.32)       -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 3,056,315.01 (180,715,625.10)

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (611,263.00) 20 36,143,125.02 

รายจ่ายทีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (15,043,297.43) (24,892,939.40)

รายไดที้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 33,672.71 1,538,257.50 

ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหักไดเ้พิมขึน 21,819,641.89 9,641,589.66 

ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินรวม 9,027,871.81 4,875,327.15 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 18,023,496.57 10,181,105.69 

ผลขาดทุนปีปัจจุบนั (33,324,003.40) (37,659,569.39)

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 2 (73,880.85) - (173,103.77)

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราว 25,949,850.98 17,582,991.13 

รายไดภ้าษีเงินได้ 847 25,875,970.13 10 17,409,887.36 

2562 2561

งบการเงินรวม

 

อตัราภาษี อตัราภาษี

(ร้อยละ) บาท (ร้อยละ) บาท

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,139,334.08 5,344,418.06 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (2,627,866.82) 20 (1,068,883.61)

รายจ่ายทีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี (10,558,636.83) (10,266,311.59)

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิมขึน 213,084.67 1,154,089.51 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 12,973,418.98 10,181,105.69 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั - -     - -     

การเปลียนแปลงผลแตกต่างชวัคราว 8,612,960.54 3,655,256.41 

รายไดภ้าษีเงินได้ 66 8,612,960.54 68 3,655,256.41 

2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดำเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสำหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวน

งานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงานของผูมีอำนาจตัดสนิใจสูงสุดดานการดำเนินงานของกลุมบรษิัท คือ กรรมการ

บริษัท 

กลุมบริษัทประกอบกิจการจำหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร รถขุด/รถตัก และ

รถขนสง ดังนั้น กลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียวโดยดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวกัน คือ ใน

ประเทศไทย 

รายไดจากการขายและการใหบริการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย 

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 362,126,970.85      261,542,881.41      329,377,916.62      409,636,388.91      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 859,112,364.58      641,055,515.92      73,547,972.39         58,929,308.10         

รวม 1,221,239,335.43   902,598,397.33      402,925,889.01      468,565,697.01      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญจำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 269.57 

ลานบาท (ป 2561: 2 ราย จำนวนเงนิ 249.55 ลานบาท) ในงบการเงนิรวม ซึ่งมาจากสวนงานการใหบริการ 

 

32. ภาระผกูผนัและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ดังน้ี 

บริษัท 

32.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี ้

32.1.1 สัญญาจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ จำนวนเงิน 0.39 ลานบาท 

32.1.2 สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง อัตราคาเชาเดือนละ จำนวนเงิน 0.44 ลานบาท 

32.1.3 สัญญากอสรางอาคารสำนักงานและโรงงานและคาบริการอ่ืน จำนวนเงิน 3.06 ลานบาท 

32.2 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการค้ำประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอยและการค้ำประกันวงเงิน

การใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน วงเงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 4) 
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บริษัทยอย 

32.3 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี ้

32.3.1 สัญญาวาจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ จำนวนเงนิ 0.68 ลานบาท 

32.3.2 สัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง อัตราคาเชาเดือนละ จำนวนเงิน 1.31 ลานบาท 

32.3.3 สัญญาวาจางบริการอ่ืน อัตราคาบริการเดือนละ จำนวนเงิน 2.20 ลานบาท 

32.4 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร จำนวนเงิน 161.21 ลานบาท 

32.5 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัดถูกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกชำระคาเชาที่ดินจำนวนทุนทรัพยรวม 

จำนวนเงิน13.60 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 35) 

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกำไรหรือการคา 

นโยบายการบัญช ี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชีการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน

ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลคาการรับรูรายไดและคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

ความเสี่ยงเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินท่ีมีสาระสำคัญของกลุมบริษัท สรุปไดดังตอไปนี ้

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ

ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุมบริษัท

พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผู

ถือหุนสามัญ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศและจากการที่คูสญัญา

ไมปฏิบัติตามสัญญา กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะสงผลกระทบตอผล

ดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืมระยะ

สั้น เงินเบิกเกินบัญชี เงนิกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตรา

ดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดโดยกลุมบริษัทไมไดทำสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของกลุมบริษัทสวนใหญเก่ียวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดปองกันความเสี่ยง ดังน้ี 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

สกุลเงิน

เยน (ญีปุ่ น) -          -          -          -          2.97        3.40        2.97        3.40        

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -          0.24        -          0.24        8.46        8.47        8.41        8.46        

ยโูร -          -          -          -          0.02        0.02        -          -          

ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ -          -          -          -          -          0.01        -          -          

ลา้น

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสินสินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่เปนผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นไดจากการที่ลูกคาหรือ

คูสัญญาไมสามารถชำระหนี้แกกลุมบริษัทไดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวเมื่อครบกำหนด 

ฝายบริหารไดกำหนดนโยบายใหสินเชื่อและกำกับดูแลความเสี่ยงจากการใหสินเชื ่อดังกลาวอยางสม่ำเสมอ โดยการ

วิเคราะหฐานะการเงินของลูกคาทุกรายที่ขอวงเงนิสินเช่ือจากกลุมบริษัท ฝายบริหารของกลุมบริษัทคาดวาไมมีความเสี่ยงจากการให

สินเชื่อที่เปนสาระสำคัญ และความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อจะไมสูงเกินกวาจำนวนเงินของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดบันทึกไวในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให

เพียงพอตอการดำเนินงานและการลงทุนของกลุมบริษัทและเพื่อทำใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลงโดยอาศัย

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเปนหลัก 

มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และเงินให

กูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีการใหสินเช่ือระยะสั้น และหนี้สินทางการเงนิ โดยสวนใหญเปนเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมจาก

สถาบันการเงินและหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทำใหราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสำคัญ 
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34. ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของ

มูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทเีปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                          65.06                      -                          65.06                      

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทเีปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                          80.01                      -                          80.01                      

ลา้นบาท

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทเีปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                          50.56                      -                          50.56                      

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                        65.51                     -                        65.51                     

ลา้นบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561

 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม 



  

171 

 

                                                                                                                                     รายงานประจําปี 2562 

                                                                                        Annual Report 2019 

35. คดีความฟองรอง 

บริษัท 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัทถูกฟองรองขอหาผิดสัญญากูเบิกเงนิเกินบัญชี สัญญากู และสัญญาจำนอง จำนวนทุน

ทรัพย จำนวนเงนิ 83.07 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15 ตอป ของตนเงนิ จำนวนเงิน 75.95 ลานบาท นับจากวันฟองเปน

ตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น ตอมา วันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทไดทำสัญญาประนีประนอมยอมกับเจาหนี้ (ดูหมายเหตุ 20) 

และศาลช้ันตนพิพากษาใหคดีเปนอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทถูกฟองรองขอหาผิดสัญญาตั๋วแลกเงิน จำนวนทุนทรัพย จำนวนเงิน 188.73 ลานบาท 

พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15 ตอป ของตนเงิน จำนวนเงิน 180 ลานบาท นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสรจ็สิน้ ปจจุบัน

คดีความดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลช้ันตน (ดูหมายเหตุ 17) 

บริษัทยอย 

ในป 2548 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จำกัด (“บริษัทยอย”)ไดรับหนังสือจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกใหชำระคา

เชาที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ลานบาท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญาเชา บริษัทยอยไดยื่นคำรองปฏิเสธวาไมไดเปนคูสัญญาตามที่กลาว

อาง เนื่องจากบริษัทยอยทำสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยในป 2555 บริษัทยอยไดเลิกใชประโยชนจากที่ดิน

ดังกลาว และไดบันทึกภาระหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจำนวนเงิน 11.87 ลานบาท ไวในงบการเงิน อยางไรก็ตาม หาก

บริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจำนวนเงินท่ีไดตั้งคาเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบ

สวนเกินนั้นทั้งจำนวน ปจจุบันนอกจากหนังสือฉบบัดังกลาวขางตน บริษัทยอยยังไมไดรับการติดตอจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยอีก 

36. การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังน้ี 

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 344,521,463.49      (4,489,253.86)         340,032,209.63      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 45,653,667.15         (1,074,766.36)         44,578,900.79         

ลูกหนีการคา้ไม่หมุนเวยีน -                           5,564,020.22           5,564,020.22           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 441,730,240.76      551,669.47              442,281,910.23      

หนีสินหมุนเวยีนอืน 36,582,337.39         (551,669.47)            36,030,667.92         

งบการเงินรวม

บาท
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ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงนิ

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 258,812,449.81      (5,564,020.22)         253,248,429.59      

ลูกหนีการคา้ไม่หมุนเวยีน -                           5,564,020.22           5,564,020.22           

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

 

ก่อนจดัประเภท จดัประเภท หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ รายการใหม่ รายการใหม่

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 905,685,345.25      (3,086,947.92)         902,598,397.33      

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 916,851,642.92      (3,086,947.92)         913,764,695.00      

ตน้ทุนในการตดัจาํหน่าย 29,908,633.00         3,824,229.64           33,732,862.64         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 135,345,078.11      (3,824,229.64)         131,520,848.47      

งบการเงินรวม

บาท

 

 

 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 
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