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การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565
วนัพุธที& 27 เมษายน พ.ศ. 2565

เวลา 14:30 น.
การประชุมผา่นสื&ออิเล็กทรอนิกส์

ถา่ยทอดสด ณ หอ้งประชุม บรษิทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)
สาํนกังานใหญ ่เลขที& 44/88 หมู่ 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ ่อาํเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ



1.  หุ้นหนึ	งหุ้นมีเสียงหนึ	งเสียง
2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที	ตนถือรวมกับจํานวน

หุ้นที	รับมอบฉันทะมา
3.  ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั(น เพื	อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับ

คะแนนในแต่ละวาระ ขอแจ้งการลงคะแนนดังนี(
3.1 ผู้ ถือหุ้นท่านใดที	 เห็นด้วย กับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็น แสดงเป็น
อย่างอื	น ตามที	ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่จําเ ป็นต้อง
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั	นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอ ให้
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั	นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ ร่วมประชุมทราบเป็น
วาระๆ 2

หลักการออกเสียงและนับคะแนน



5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที	ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที	เกี	ยวข้องกับวาระนั(น  ๆ
ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ ถือหุ้นกดปุ่ม “ถามคําถาม” จากนั(น
พิมพ์คําถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจาก
เจ้าหน้าที	ผู้ดูแลระบบเพื	อเปิดกล้องและไมค์และสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในที	ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที�ต้องการซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื�อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความ
คดิเห็นทุกครั$ง

3

หลักการออกเสียงและนับคะแนน



6. มติของที	ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ	งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที	 6 พิจารณา
อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2565 ซึ	ง
จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทั(งหมดของผู้ถือหุ้นที	มาประชุม

หมายเหตุ
เนื	องจากเป็นการประชุมผ่านสื	ออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัจะดาํเนินการดงันี( 
(1) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั(งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน ตลอด

ระยะเวลาที	มกีารประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน
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หลักการออกเสียงและนับคะแนน



วาระที	 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
2564 เมื	อวนัที	 10 พฤษภาคม 2564

วาระที	 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 
2564 และรับรองรายงานประจําปี 

วาระที	 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปี สิ(นสุดวนัที	 31 ธันวาคม 2564
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วาระการประชุม



วาระที	 4 พิจารณางดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นเงิน
สํารองตามกฎ หมาย  และงดจ่ าย เงินปันผ ล สําหรับผ ลการ
ดาํเนินงาน ประจําปี 2564

วาระที	 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั(งกรรมการใหม่แทนกรรมการที	ครบ

กําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

วาระที	 6 พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประจําปี 2565 6

วาระการประชุม



วาระที	 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั(งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่า
สอบบัญชีประจําปี 2565

วาระที	 8 พจิารณาเรื	องอื	น  ๆ(ถ้าม)ี 
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วาระการประชุม
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คณะกรรมการบริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน)

1. ดร. ภูมิพชิัย    ธารดาํรงค์ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายธงไชย     แพรรังสี รองประธานกรรมการ/กรรมการ

3. นายวชัรินทร์     ดวงดารา กรรมการอิสระ

4. นางวรีะวรรณ     บุญขวญั กรรมการอิสระ

5. น.ส. จันทร์จิรา   แพรรังสี กรรมการ

6. น.ส. วนิดา     ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ :   พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื	อ
วันที	  10 พฤษภาคม 2564 ได้บันทึกรายงานการ
ประชุมไว้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที	ประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2564 เมื	อวนัที	 10 พฤษภาคม 2564

วาระที	 
1

9



ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที	ประชุมผู้
ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564  โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2564 ที	ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมครั(งนี(แล้ว ตามสิ	งที	ส่งมาด้วย
ลําดบัที	 2

พจิารณารับทราบการแถลงผลการดาํเนินงานใน
รอบปี 2564 และรับรองรายงานประจําปี 

วาระที	 
2
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รายได้จากการให้บริการงานเช่า ขนส่ง และซ่อมแซม  
 ปี 2564 เปรียบเทยีบ ปี 2563
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รายได้จากงานฐานราก (ธุรกิจเขม็เจาะ)
ปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563
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ฐานะการเงนิ ปี  2564 เปรียบเทียบ ปี 2563
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ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ ที	ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับปี
สิ(นสุดวันที	 31 ธันวาคม 2564 ซึ	งผ่านการตรวจสอบ และลง
นามรับรองจาก ผู้สอบบัญชี บริษทั พวี ีออดทิ จํากัด และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

16

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ(นสุดวนัที	 31 ธันวาคม 2564

วาระที	 
3



ความเห็นคณะกรรมการ :    ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 
กําหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ	งไว้เป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย
ยอดเงนิขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี(จะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

17

พจิารณางดการจดัสรรกําไรสุทธิประจาํปี 2564 
เป็นเงนิสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผล 

สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2564

วาระที	 
4



จากการพจิารณางบการเงนิเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 82.61 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีผล
ขาดทุนสุทธิ 190.08 ล้านบาท ดงันั(น จึงเห็นควรอนุมัติงดการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปี 2564 เป็นเงนิสํารองตามกฎหมาย

ปัจจุบันบริษทัฯ มเีงนิสํารองสะสมแล้ว ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2563
จํานวน 36,671,042.09 บาท หรือ ร้อยละ 4.84 ของทุนจดทะเบียน  

พจิารณางดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 (ต่อ)
วาระที	 

4



ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) ตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัท ที	เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี กําหนดว่า บริษัท จะ
จ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิ ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหัก
ภาษเีงนิได้นิตบิุคคลและเงนิสํารองต่าง  ๆนั(น แต่เนื	องจาก บริษัท
ฯ  มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปีที	ผ่านมา จึงขออนุมัติงด
จ่ายเงนิปันผลประจําปี 2564

19

พจิารณางดการจ่ายเงนิปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงาน ประจําปี 2564 (ต่อ)

วาระที	 
4



กรรมการที	ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั(ง เพื	อเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ	ง

 1) นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ
2) นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการ

   3) น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ 

20

พจิารณาแต่งตั(งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที	ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ

วาระที	 
5
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อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวชิาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ

ผ่านการอบรม Director  Accreditation Program (DAP) year  2006 (IOD)

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร และกรรมการ

การถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ 18.06

จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง/ปี 6 วาระ / 16 ปี 4 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครั(งจาก 9 ครั(ง

ประวตัิการทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที	ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการที	ครบกําหนดออกตามวาระวาระที	 
5.1

นายธงไชย แพรรังสี



22

อายุ 62 ปี
วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต (มธ.) 

เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์)

ผ่านการอบรม Director  Accreditation Program (DAP) year  2004 (IOD) 

Director  Cer tification Program (DCP) year  2006 (IOD)

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง/ปี 6 วาระ / 15 ปี 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  9/9 ครั(ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั(ง

3. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั(ง

ประวตัิการทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที	ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการที	ครบกําหนดออกตามวาระวาระที	 
5.2

นายวชัรินทร์ ดวงดารา
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อายุ 41 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Organizational change and development, 

Hawaii Pacific University

ผ่านการอบรม Director  Accreditation Program (DAP) year  2006  (IOD)

Director  Cer tification Program (DCP) Class 167/2012 (IOD)

หลักสูตรเจ้าหน้าที	ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร (บจก.ไวท์ เฮอริเทจ)

การสร้างจิตสํานึกของพนักงาน ด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

(บจก.พ.ีเอ็ม.ซี.อคาเดมิค กรุ๊ป)

เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที	 4 (มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์)

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที	บริหารและกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.08

จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง/ปี 4 วาระ / 8 ปี  11 เดือน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั(งจาก 9 ครั(ง

ประวตัิการทําผดิทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที	ผ่านมา  ไม่มี

ประวตักิรรมการที	ครบกําหนดออกตามวาระวาระที	 
5.3

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี



1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2565 ปี 2564

ประธานกรรมการ 40,000 40,000

รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

30,000 30,000

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000

ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่มคี่าตอบแทน
รายเดือน

24

พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประจําปี 2565

วาระที	 
6
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2. ค่าเบี(ยประชุมต่อครั(ง (บาท) ปี 2565 ปี 2564

ประธานกรรมการ 12,000 12,000

รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

10,000 10,000

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000

ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณา
ค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

ไม่จ่าย ไม่จ่าย

พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประจําปี 2565 (ต่อ)

วาระที	 
6



3. บําเหน็จกรรมการ

ปี 2565 ปี 2564

คงเดมิ

เมื	อมกีารจ่ายเงนิปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้
คณะกรรมการจดัสรรบําเหน็จตามความเหมาะสม

ให้กับกรรมการทุกตาํแหน่ง 
ทั(งนี(ผลตอบแทนรวมทั(งปี 

จะต้องไม่เกินวงเงนิ 5.0 ล้านบาท
26

พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประจําปี 2565 (ต่อ)

วาระที	 
6



• กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงนิไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี 
• กรรมการที	ทําหน้าที	มากกว่า 1 ตําแหน่งให้รับค่าตอบแทนราย

เดือน ตามตาํแหน่งที	สูงกว่าเพยีงตาํแหน่งเดยีว 
• กรรมการท่านใดที	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะ

ไม่ได้รับค่าตอบแทน รายเดือนในฐานะกรรมการอีก 
• กรรมการท่านใดซึ	งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี(ย

ประชุม
27

พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
ประจําปี 2565 (ต่อ)

วาระที	 
6



ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั(งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยใน
รอบปีบัญชี สิ(นสุด ณ วันที	 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายชื	อผู้ลงนามตรวจสอบ 
ดงัต่อไปนี(
1) นายประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	  4917 และ/หรือ
2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	  3787 และ/หรือ
3) นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	  9622 และ/หรือ 
4) นายบุญเกษม สารกลิ	น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	  11888 

28

พจิารณาอนุมัตแิต่งตั(งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565

วาระที	 
7



ผู้สอบบัญชีท่านอื	น ภายในสํานักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื	อในรายงานการ
ตรวจสอบ  สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมเสนอให้ที	ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 ของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาทต่อปี

29

พจิารณาอนุมัตแิต่งตั(งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2565

วาระที	 
7



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565 ปี 2564

ค่าสอบบัญชี บริษทั ชูไก จาํกัด (มหาชน) 1,620,000 1,620,000

ค่าสอบบัญชี บริษทัย่อย
   บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกัด
         บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จาํกัด
   บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกัด
   บริษทั เดอะเครน เฮฟวี	ลิฟท์ จาํกัด

1,220,000 1,220,000

รวม 2,840,000 2,840,000
30

ค่าสอบบัญชีประจําปี
วาระที	 

7



31

พจิารณาเรื	องอื	น ๆ
วาระที	 

8



ปิดการประชุม

32

ขอขอบคณุผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแขง็แรง 

ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
และภยนัตรายทั$งปวง 
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รายได้จากการขายและบริการ
ปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563

จํานวน (ล้านบาท)

34
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รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ กําไรขั(นต้น

253.35

236.28

17.07

240.48

135.06

105.42

ปี 2563 ปี 2564

-12.87 , -5.08%
101.22, -42.84%

-88.35 , -517.57%



รายได้จากการให้บริการรับเหมา-งานฐานราก 
ปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563

จํานวน (ล้านบาท)

-20

0

20

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ กําไรขั(นต้น

434.2 407.8
26.42

270.5 332.1

-61.6

2563 2564

163.69 /37.70%
-88.04 / -333.23%

100% 100% 672%
-572%

329%

-229%

35

-75.65 / 18.55%



จากการให้บริการ เช่าและขนส่ง ซ่อมแซมและ
งานบริการท่าเรือปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2563

จํานวน (ล้านบาท)

-20

0

20

40

รายได้จากบริการ ต้นทุนบริการ กําไรขั(นต้น

253.4 236.3

17.1

240.5 135.1 105.4
2563 2564

-12.87 / -5.08%
88.35 / 517.57%-101.22 / -42.84%

100% 100%

170%

-70%

78% 22%
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ที	ดนิอาคาร และอุปกรณ์ ปี 2564 จํานวน 1,491.29 ล้านบาท  

18.41 , 1% 5.20 , 1%

18.16 , 1%

326.42 , 22%

1,043.10 , 71%

2.69 , 0%

62.39, 4%

ที
ดิน ส่วนปรับปรุงที
ดิน
อาคาร เครื
องจกัร และอุปกรณ์
เครื
องจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า เครื
องตกแต่งและเครื
องใชส้าํนกังาน
ที
ดินและสิ
งปลูกสร้าง (สิทธิการใช)้
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สินทรัพย์รวม ปี 2564 จํานวน 1,909.71 ล้านบาท  

467.31, 29%

287.07, 18%

854.94, 53%

0.19, 0% 0.42, 0%

สินทรัพย์หมุนเวยีน อสังหาริมทรัพย์เพื	อการลงทุน

ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื	น
38



สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ปี 2564 จาํนวน 1,909.71  ลา้นบาท

0

%

3%

15

%

33

%

45

%

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 854.94      

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 636.34

1%

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 287.07   

สนิทรพัยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 56.25

ภาษเีงินไดถู้กหกั ณ ที�จา่ย 51.71 

ลูกหนี+อื�น 21.90

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 0.42 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.19

สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มุน
เวยีนที�เป็นหลกัประกนั 0.10    

ลูกหนี+การคา้ 0.79     



สินทรัพยห์มุนเวยีน ปี 2564 จาํนวน 355.27 ลา้นบาท

เงินสด 

11.10

ลกูหนี�อ ื�น
147.74

ลกูหนี�การค้า
140.11

สินค้าคงเหลือ
30.34

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น
25.98

3%

7%

9%

39%

42%



60.69

ยงัไม่ถึงกาํหนด

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน

52.60

น้อยกว่าหรือเท่ากบั
 3 เดือน

40.45

มากกว่า 12 เดือนขึ�นไป

18.99

มากกว่า 6 ถึง 12 

เดือน

ลูกหนี(การค้า ณ  31 ธันวาคม  2564 จํานวน 187.24 ล้านบาท  
ก่อนหักค่าเผื	อหนี(ฯ 

32%

28%

8%

10%

22%

14.51
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิปี  2563 -  2564
อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี  2563 ปี  2564
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.69 1.18
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.62 1.08
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.22 (0.08)
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี.การค้า (เท่า) 2.01 2.00

ระยะเวลาเกบ็หนี.เฉลี1ย (วนั) 179 182.46
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.14 10.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี1ย (วนั) 169 35.22
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี. (เท่า) 1.90 1.62
ระยะเวลาชําระหนี.เฉลี1ย (วนั) 190 225.60
CASH CYCLE (วนั) 158 (7.91)
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัรากาํไรขั.นต้น (% ) 19.83 8.25
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (% ) 5.42 (37.66)
อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากาํไร (% ) 447.35 -
อตัรากาํไรสุทธิ (% ) 1.14 (36.06)
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (% ) 0.96 (18.68)
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (% ) 0.40 (7.71)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (% ) 12.18 (22.36)
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.35
0.23

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหนี.สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.40 1.45
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี.ย (เท่า) 0.73 (5.05)
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (เท่า) 0.83 (0.13)
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รายการ 2563 2564 + / (-) + /(-)

เครื	องจกัรให้เช่า 253.35 240.48 (12.87) (5.08)%

รายได้จากการบริการ 914.28 523.75 (390.53) (42.71)%

เปรียบเทียบเครื	องจักรให้เช่า กับ รายได้จากค่าบริการ

หน่วย : ล้านบาท



หนี(สินรวม ปี 2564 จํานวน 1,701.27 ลบ.   

300.71 , 18%

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

829.95 , 49% 78.36 , 5%
118.21 , 7%

เจ้าหนี(การค้า หนี(ธ.ระยะสั(น
เงนิกู้ยืมระยะสั(นอื	น หนี(ธ.ระยะยาว
หนี(บ.ลีสซิ	ง หนี(สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี(อื	นๆ
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ที	ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

ที	ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ปี  2563 ปี  2564 + / (-) +/ (-)
ที
ดิน 18.41 18.41 0.00 0.00 

ส่วนปรับปรุงที
ดิน 5.55 5.20 (0.35) (6.31)

อาคาร 13.57 18.16 4.59 33.82 

เครื
องจกัรและอุปกรณ์1 387.42 326.42 (61.00) (15.75)

เครื
องตกแต่งและเครื
องใชส้าํนกังาน 3.85 2.69 (1.16) (30.13)

ยานพาหนะ 15.08 11.94 (3.14) (20.82)

เครื
องจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 1,071.10 1,043.10 (28.00) (2.61)

งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งทาง3 1.80 2.98 1.18 65.56 

ที
ดินและสิ
งปลูกสร้าง (สิทธิการใช)้ 79.99 62.39 (17.60) (22.00)

รวม 1,596.77 1,491.29 (105.48) (6.61)


