


 

 

สารจากกรรมการ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
  

ปี 2564 เป็นอีกปีท่ีทัว่โลกยงัคงเผชิญกบัปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงมีการกลายพนัธ์เป็นสายพนัธ์ุต่างๆ ท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจทั่วโลกยงัตอ้งประสบกับวิกฤต

เศรษฐกิจท่ีสะสมมาเกือบ 3 ปี รวมถึงผูป้ระกอบการไทยท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นวงกวา้งในทุกระดบัจากมาตรการ

ต่าง ๆ ในการท่ีจะยบัย ั้งการแพร่ระบาด ท าให้ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนทั้งแรงงาน พลงังานและเคร่ืองจกัรเพื่อให้งานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดงัเดิม โดยผูป้ระกอบการตอ้งเผชิญกบัทางออกท่ียากล าบาก เช่น การลดชัว่โมง

ท างานให้สอดคลอ้งกบัมาตรการ การเลิกจ้าง การปิดตวัลงหรือหยุดการด าเนินกิจการ ซ่ึงบริษทั ชูไก จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย กไ็ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในคร้ังน้ีเช่นกนั โดยธุรกิจฐานราก 

งานโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีบริษทัไดมี้การลงทุนและด าเนินการไปแลว้ ก็ตอ้งมีการปิดท่ีพกัคนงานตาม

ประกาศของรัฐบาล ท าใหต้อ้งขยายระยะเวลาในการท างานออกไปอีก แต่คาดวา่ในปี 2565 น้ีแนวโนม้ของวิกฤต

โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนจะคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึนกวา่ปีก่อนหนา้ ภาครัฐจะมีการเร่งรัดงานท่ีคา้งอยู ่และการขยาย

งานโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ิมข้ึน เช่น โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย ์โครงการรถไฟทางคู่ โครงการปรับปรุงสนามบินในภูมิภาคต่าง 

ๆ  โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 การขยายและพฒันาท่าเรือต่างๆ ซ่ึงถือเป็นสัญญาณท่ีดีในธุรกิจ

ก่อสร้าง ธุรกิจขายและให้เช่าเคร่ืองจกัรหนัก ซ่ึงคาดว่าจะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน และบริษทัจะสามารถ

ประมูลโครงการใหม่ๆ เขา้มาทดแทนโครงการท่ีแลว้เสร็จได ้อยา่งไรกต็าม บริษทัเห็นวา่วิกฤตในคร้ังน้ี ถือเป็น

หน่ึงในโอกาสท่ีท าให้บริษัทได้เรียนรู้ ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนา ในธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีดีมีความมัน่คงและยาวนาน ร่วมไปกับการบริหารจัดการความเส่ียง ให้ความส าคญัและการ

ตระหนกัรู้ของพนกังานกบัความปลอดภยัในการท างานและส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจ

ในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูง ให้สามารถด าเนินการต่อไปไดอ้ย่าง

เขม้แขง็มัน่คง  ทั้งน้ีกลุ่มกิจการยงัคงเป็นพนัธมิตรท่ีดีกบับริษทั Xuzhou Construction Machinery Group IMP. 

& EXP. Co. Ltd. (XCMG) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรอนัดบัหน่ึงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีให้

การสนบัสนุนต่อบริษทัอยา่งดีมาโดยตลอด 

  



 

 

ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทั

เดอะเครน ขอขอบคุณอยา่งสูงต่อท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบนัการเงิน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

ท่ีใหค้วามเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอมา โดยเราขอใหค้  ามัน่วา่จะพฒันา

ความรู้ ความสามารถทั้งการบริหารจดัการและวิชาชีพท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วใหเ้ขม้แขง็ 

ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีมีมาอย่างยาวนาน และใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีในการบริหารจดัการ เพ่ือกา้วผ่าน

วกิฤตเศรษฐกิจคร้ังน้ีไปใหไ้ด ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพ่ือใหอ้งคก์รด าเนินต่อไปอยา่งมัน่คง

และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ภายใตก้ารก ากบัดูแลและการควบคุมภายในท่ีดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู ้

ถือหุ้นอย่างย ัง่ยืนตลอดไป สุดทา้ยน้ีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพน้วิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไปได้

ดว้ยดี และหวงัอยา่งยิง่วา่ทุกท่านจะใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินการของบริษทัต่อไป 
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หน้าที่ 1 
 

ส่วนที่ 1 

 การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน  

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทศัน์ และพนัธกจิในการด าเนินงานของบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

 มุ่งมัน่เป็นบริษทัชั้นนาํท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงสุดดา้นการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลหนกั   และการก่อสร้าง

งานฐานราก ทั้งในดา้นความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภยั และการใหบ้ริการอยา่งเช่ียวชาญทุ่มเท 

พนัธกจิ 

 ใหบ้ริการอยา่งทุ่มเท ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน และดีท่ีสุด เพ่ือตอบแทนความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีใหก้บัองคก์ร 
 พฒันาคุณภาพและเพ่ิมศกัยภาพพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
 นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศเขา้มาพฒันาใชใ้นประเทศไทย 
 สร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานดว้ยระบบ QEHS,  ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 
 ช่วยเหลือและเสียสละเพ่ือผูอ่ื้น โดยเร่ิมจากภายในองคก์ร สู่ชุมชน  

 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 

 ประวัติความเป็นมาการเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของบริษทั 

 ความเป็นมาของธุรกจิบริษัทในกลุ่ม 

ธุรกิจของบริษทัฯ เร่ิมตน้โดยคุณธงไชย  แพรรังสี ผูซ่ึ้งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญดา้นเคร่ืองจกัรกล

หนกั ไดเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (“TCS”)  เม่ือปี 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่ายและซ่อมแซม

เคร่ืองจกัรกลหนกัและอะไหล่ รวมถึงการให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกัสาํหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยา้ย

เคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีนํ้ าหนกัมาก  กิจการมีการขยายตวัตามการเติบโตของอุตสาหกรรม

หนกั ส่งผลให้มีความตอ้งการใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพ่ิมข้ึน  จึงไดมี้การจดัตั้งบริษทัใน “กลุ่มเดอะเครน” ข้ึนมาใหม่

อีก 3 บริษทั เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงในปี 2535 จดัตั้ง บริษทั เดอะ

เครน แหลมฉบงั จาํกดั (“TCL”) ท่ี อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี     ปี 2537 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (“TCR”)  ท่ี อ.

บา้นค่าย จ.ระยอง และ ปี 2539 จดัตั้ง บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (“TCH”) ท่ี บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี ต่อมา

ในปี 2540 ไดจ้ดัตั้ง บริษทั ชูไก จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจนาํเขา้เคร่ืองจกัรกลหนักใชแ้ลว้จากต่างประเทศสําหรับ

จําหน่ายให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการซ่อมและจําหน่ายอะไหล่ให้กับบริษัทภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป  

จนกระทัง่ปี   2547-2549 กลุ่มบริษทั ไดมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้ใหม่ โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนใหก้บั บริษทั 



 

หน้าที่ 2 
 

ชูไก จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ เป็น 350.00  ลา้นบาท  เพ่ือเขา้ถือหุน้บริษทัในกลุ่มเดอะเครนทั้ง 4 บริษทั ในสัดส่วนร้อย

ละ 99.99  และแปรสภาพเป็น บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ( “CRANE” หรือ บริษทัฯ ) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจภายในกลุ่มใหม่      โดย CRANE ประกอบธุรกิจจาํหน่ายและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนักเป็นหลกั 

ส่วนบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัมีดังต่อไปนี้ 

มี.ค.2550 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนอกี 100.00 ล้านบาท จาก 350.00 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท)  เพ่ือรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

ก.พ.2551 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ CRANE ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็น 

คร้ังแรก (Initial public offering : IPO) และน าหุ้นสามญัของ CRANE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอไอ 

ก.พ.2554 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถเครนยีห้่อ ZOOMLION แต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทย 

จาก Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเป็น

บริษัท ผู้ผลติรถเครนช้ันน าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

พ.ค.2555 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 450.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่จ านวน 56,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

มิ.ย.2555 TCH บอกเลกิสัญญาเช่าที่ดนิ และย้ายที่ตั้งส านักงานของบริษัทฯ มาที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 7 

ม.ค.2556 

 

บริษัทฯ น าเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือรองรับการขยาย

งานเช่ารถเครนขนาดใหญ่  ซ่ึงด าเนินการในนาม TCR 

พ.ค.2556 

 

บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 506.25 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่จ านวน 72,321,375 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

เม.ย. 2557 TCR  เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 150.00 ล้านบาท โดยการ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิในมูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100.00 บาท 

พ.ค. 2557 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 578.57 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 626.78 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 48,214,186 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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ส.ค. 2557 

 

บริษัทฯ ได้ย้ายหลกัทรัพย์จากตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (MAI)ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) 

พ.ค. 2558 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 626.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  696.42  ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 69,642,613 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

ก.ย. 2558 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY  GROUP  IMP. & 
EXP.CO., LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายรถเครนยี่ห้อ XCMG แต่เพยีงผู้เดยีวในประเทศไทย 
และได้ยกเลกิการเป็นตัวแทนจ าหน่ายรถเครน ยีห้่อ ZOOMLION 

 

มิ.ย. 2559 

 

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท โดยจ าแนกตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ ดงันี ้

 ธุรกจิจ าหน่าย และให้บริการซ่อมเคร่ืองจักรกลหนัก ด าเนินการโดย CRANE 

 ธุรกจิให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR และ TCL 

 ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS 

ก.ค. 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้บริการงานขนถ่ายสินค้าด้วยเคร่ืองจักรกลหนัก ทีใ่ช้ในกจิการ 

ท่าเทยีบเรือบ้านนาเกลือ อ าเภอกนัตงั จังหวดัตรัง ร่วมกบั องค์การบริหารส่วนจังหวดัตรัง ส้ินสุดสัญญาในปี 

2563 

พ.ย  2559 TCS ได้รับเหมางานเสาเข็มเจาะเป็นคร้ังแรก เป็นงานเจาะเสาเข็มเพ่ือรองรับสะพานในโครงการก่อสร้างถนน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ทีจ่ังหวดัเชียงราย 

เมย. 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 มีมตอินุมัตกิารจัดสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทุนจ านวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอยีดการจัดสรรดงันี ้

 จัดสรรหุ้นสามัญ จ านวนไม่เกนิ 174,106,171 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดมิ (RO) ในอตัรา 

4 หุ้นเดมิต่อ 1 หุ้นใหม่ และเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 

 จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 174,106,171 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ทีจ่ัดสรรให้กบัผู้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทตามสัดส่วนใน

อตัราส่วน 1 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ( CRANE-W1 ) โดยไม่คดิมูลค่า และก าหนดการ

ใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงวันใช้สิทธิคร้ังแรก ตรงกบัวนัที ่15 มกราคม 2561 

พ.ค. 2560 บริษัทฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 696.42 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,044.64 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่จ านวน 348,212,342 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่

ทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)  และใบส าคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1 ) 
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มิ.ย. 2560 หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีจ่ าหน่ายได้ จ านวน 60,633,189 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท  เร่ิมซ้ือขายได้ใน

วนัที่ 19 มถุินายน 2560 ท าให้บริษัทฯ มทุีนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วเพิม่ขึน้จาก 696.42 ล้านบาท เป็น 757.06 

ล้านบาท 

ส.ค. 2561 บริษัทฯ ย้ายส านักงานใหญ่ มาที่เลขที ่44/88 หมู่ที ่1 ต าบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ าเภอ บางเสาธง จังหวดั 

สมุทรปราการ 10570 

ก.ค. 2563 เพิม่ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว มผู้ีใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิเพิม่ทุนจ านวน 1,130,157 หุ้น บริษัทมีทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วเพิม่ขึน้จาก 757.06 ล้านบาท เป็น 758.19 ล้านบาท 

ธ.ค. 2563 บริษัท เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท ขึน้อกี 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ปัจจุบนั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ให้บริการเช่าเคร่ืองจกัรภายในกลุ่มบริษทัเท่านั้น และอยู่ระหว่างรอการชาํระบญัชี เพื่อลด

ความซํ้ าซอ้น 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  

หลงัจากท่ีทางบริษทัฯ ไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจใหม่ตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะทางเศรษฐกิจและโอกาสท่ีเขา้มา บริษทัฯ จึงจาํแนกลกัษณะธุรกิจ และไดก้าํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน ดงัน้ี   

ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม ด าเนินการโดย CRANE  

ปัจจุบนัทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายรถเครน และรถขุดเจาะ (Piling Machine) ยี่ห้อ XCMG ซ่ึงเป็น

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนักอนัดบั 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก ทาง

บริษทัฯมีเป้าหมายในการนาํเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพยีห่อ้ XCMG เขา้มาจาํหน่ายตามความตอ้งการของลูกคา้ และ

มุ่งหวงัท่ีจะนาํสินคา้ของ XCMG เขา้สู่ตลาดในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศ โดย

เนน้การบริการหลงัการขายท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันาความรู้ ความสามารถของทีมงานทั้งในองคก์รและของ

ลูกคา้เพ่ือให้มีความชาํนาญ ทั้งในการควบคุมเคร่ืองจกัร การบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี และความปลอดภยัใน

การใชง้าน โดยบริษทัฯ มีวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูฝึ้กสอน ทั้งน้ีลูกคา้สามารถทดลองฝึกการควบคุมเคร่ืองจกัรดว้ย

เคร่ืองปฏิบติัการจาํลองภายใตก้ารดูแลของวิศวกรอยา่งใกลชิ้ด ตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มา ทางบริษทัฯ ไดจ้าํหน่าย

เคร่ืองจกัร XCMG ใหก้บัทางลูกคา้หลากหลายธุรกิจเป็นจาํนวนมาก 

  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 

( TCH ) 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

( CRANE ) 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ากดั 
( TCS ) 

ทุนจดทะเบียน 400.00 ลบ. 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ากดั 
( TCR ) 

ทุนจดทะเบยีน 150.00 ลบ. 

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ากดั 

( TCL ) 
ทุนจดทะเบยีน 25.00 ลบ. 
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ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR และ TCL  

ในส่วนของธุรกิจบริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนักนั้น บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจมากว่า 32 ปี ยงัคงมีเป้าหมายในการ

รักษาความเป็นผูน้าํดา้นการใหบ้ริการงานยก ประกอบ ติดตั้ง และขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ แบบครบวงจรในประเทศไทย 

โดยเน้นการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น ธุรกิจในกลุ่มนํ้ ามนั ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และกงัหันลมผลิต

ไฟฟ้า ท่าเรือ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง งานวางท่อแก๊ส และงานถนน โดยใช้

เคร่ืองจกัรและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทีมงานของบริษทัฯ ตอ้งผา่นการฝึกอบรมและอบรมทบทวนโดยอาจารย์

และวิทยากรท่ีไดก้ารรับรองจากวิศวกรมสถานท่ีมีความสามารถทางดา้นงานเครนโดยเฉพาะ ทางบริษทัฯไดมี้การ

เตรียมความพร้อมทางดา้นเคร่ืองจกัรใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ เพ่ือรองรับงานในอนาคตทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 

บริษทัฯให้ความสําคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานควบคู่กบัประสิทธิภาพการทาํงานสําหรับการ

เคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ ปัจจุบนักลุ่มบริษทั ไดรั้บมาตรฐาน Quality Management System - ISO 

9001:2015 และ Occupational Health & Safety Management System -  ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter  

และระบบการบริหารความปลอดภยัและการจดัเก็บขอ้มูลในระบบ QEHS เพ่ือป้องกนั และใส่ใจในการทาํงานทุก

ขั้นตอน 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS  

เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจใหม่ท่ีทางบริษทัเร่ิมทาํเม่ือปลายปี 2559 เพราะเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ

ธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนผา่นการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยเฉพาะ โครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปี 2561 ดา้น

การคมนาคมขนส่ง ซ่ึงกาํลงัส่งผลบวกต่องานรับเหมาก่อสร้าง ประเภทรับเหมางานเสาเข็มเจาะ จึงมีเป้าหมายท่ีจะ

เจาะกลุ่มตลาดทางดา้นธุรกิจเสาเขม็เจาะ โดยดาํเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้าํเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดเพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และใชผ้ลงานท่ีผ่านมาเป็น reference เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ ในการรับงาน

อยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้งานเก่ียวกบัสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างทางหลวง (มอเตอร์เวย)์ ทางด่วน สะพานขา้มแยก 

งานก่อสร้างรถไฟรางคู่ และงานก่อสร้างรถไฟฟ้า และงานรถไฟความเร็วสูง เป็นตน้  

และในปี 2563 ทางบริษทัฯ เลง็เห็นถึงแนวโนม้ของธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก Reference โครงการในปี 2562 

จึงทาํให้ “เดอะ เครน” กลายเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในนามผูรั้บเหมาเสาเข็มเจาะ บริษทัฯ มีเป้าหมายให้บริการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างดา้นฐานรากและงานรับเหมาก่อสร้างทัว่ไปครบวงจรโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยู่อย่างมีคุณภาพและ

พร้อมใหบ้ริการอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับงานท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชนต่อไป 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

บริษทัฯ จาํแนกธุรกิจ ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม ด าเนินการโดย CRANE 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกั แบ่งเป็น 

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

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

ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 เป็นตน้มา XCMG เป็นบริษทัผูผ้ลิต

เคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอนัดบั 5 ของโลก ท่ีมีการ

พฒันาเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

2. เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รถหัวลาก 

รถบรรทุก และเคร่ืองจักรกลหนักอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ นาํมาปรับปรุง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน

จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ หรือใหบ้ริการงานเช่า และขนส่ง 

 บริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลหนัก โดยทีมช่างท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และ
ประสบการณ์สูง รวมทั้งบริษทัฯ ไดรั้บความร่วมมือจากทาง XCMG ในการส่งผูเ้ช่ียวชาญมาฝึกอบรมใหก้บัทีม
ช่างของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การบริการหลงัการขายสําหรับเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีจาํหน่ายโดยบริษทัฯ 
รวมถึงลูกคา้ทัว่ไปท่ีนาํมาซ่อม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลหนัก ด าเนินการโดย TCR และ TCL 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจมานานกว่า 32 ปี เป็นหน่ึงในผูน้ําธุรกิจให้เช่าเคร่ืองจักรกลหนัก สําหรับยก 

ประกอบ ติดตั้ง และขนยา้ยอุปกรณ์ท่ีมีนํ้ าหนกัมากและขนาดใหญ่ โดยเคร่ืองจกัรท่ีใหบ้ริการเช่านั้นประกอบไป

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

คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท ์หวัลาก และ หางเทรลเลอร์ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการงานเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ 

 1. การใหบ้ริการเช่าเครนทั้งรายวนัและรายเดือน โดยเป็นการใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัร พร้อมคนขบั และ

ทีมงาน โดยมีเน้ืองานและขั้นตอนการทาํงานไม่ซบัซอ้น 

 2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project และ Turnkey Project) โดยมีการคิดค่าบริการแบบ

เบ็ดเสร็จท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาการดาํเนินการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ จะให้คาํปรึกษา พร้อมทั้งวางแผน 

ออกแบบการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีให้เช่าเหมา ร่วมกนักบัผูว้่าจา้ง โดยมีทีมวิศวกร คาํนวณการทาํงานของ
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เคร่ืองจกัรทั้งโครงการดว้ยโปรแกรม AutoCAD และ Solid Edge ช่วยให้ลูกคา้เห็นภาพการยกช้ินงานโดยใช้

เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัการทาํงานชดัเจนยิง่ข้ึน เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีรถครอเลอร์เครนขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้คือ ขนาด 1,250 ตนั จาํนวน 2  คนั ทาํงานควบคู่ไปกบับุคลากรผูค้วบคุมงาน ทีมงาน และพนกังานควบคุม

เคร่ืองจกัร ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีใบอนุญาตควบคุมเคร่ืองจกัร ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจ

จากลูกคา้ในการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หลกั ไดแ้ก่ กลุ่มโรงกลัน่นํ้ ามนั  ปิโตรเคมี 

โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต ์แท่นขดุเจาะนํ้ามนั และกลุ่มกงัหนัลมไฟฟ้าเพ่ือพลงังานทดแทน 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการให้บริการดว้ยความปลอดภยัควบคู่ไปกบัประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทาํงาน ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐาน Quality Management System - ISO 9001:2015 และ 

Occupational Health & Safety Management System -  ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter  .  

3. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS 

 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งออกเป็น 5 งานหลกั ดงัน้ี 

1. งานเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile)   

เสาเข็มเจาะกลม เป็นเสาเข็มท่ีใชส้ําหรับงานก่อสร้างฐานรากของโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงสร้าง

อาคารท่ีมีปัจจัยด้านพ้ืนท่ี หรือไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ การใช้เสาเข็มเจาะกลมจะไม่ทาํให้ดินเกิดการ

สั่นสะเทือนจากการตอกเสาเขม็ ไม่มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง งานเสาเขม็ของทางบริษทัจะมีเสาเขม็ท่ีแยก

ออกมาได ้3 ขนาด 

 เสาเขม็ขนาดเลก็ เป็นเสาเขม็ท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 50-80 เซนติเมตร 

 เสาเขม็ขนาดกลาง เป็นเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 100 -120 เซนติเมตร 

 เสาเขม็ขนาดใหญ่ เป็นเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 120 เซนติเมตร ข้ึนไป  

2. งานเสาเข็มเจาะเหลีย่ม (Barrette Pile) 

เสาเขม็เจาะเหล่ียม เป็นเสาเขม็ท่ีใชส้ําหรับงานก่อสร้างฐานรากท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจาํกดั เกาะกลาง

ถนน พ้ืนท่ีท่ีมีขอ้จาํกดัเร่ืองของความสั่นสะเทือน หรือขอ้จาํกดัทางดา้นของโครงสร้างเดิมเหนือพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

(Headroom) ซ่ึงไม่เหมาะในการใชเ้ขม็เจาะกลม (Bored Pile) ซ่ึงการเลือกใชเ้สาเขม็เจาะเหล่ียมในพ้ืนท่ีดงักล่าว

จึงเหมาะสมกวา่ และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างขา้งเคียง โดยขนาดเสาเขม็เจาะเหล่ียมท่ีนิยมใชมี้ขนาด 0.80 x 

2.50 เมตร,  0.80 x 3.00 เมตร, 1.00 x 3.00 เมตร, 1.20 x 3.00 เมตร เป็นตน้ แต่อยา่งไรกดี็ ทางบริษทัฯ สามารถท่ี

จะดดัแปลงใหใ้ชไ้ดห้ลายขนาดนอกเหนือจากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

3. งานก่อสร้างก าแพงกนัดนิชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) 

กาํแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นโครงสร้างใต้ดินประเภทหน่ึงท่ีนิยมในปัจจุบัน สําหรับใช้เป็น

โครงสร้างรับนํ้ าหนกั และป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินดา้นขา้ง ดว้ยการใชเ้ทคนิคก่อสร้างตวักาํแพงกนัดินเป็น
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โครงสร้างใตดิ้นแบบถาวร โดยไม่ตอ้งใชก้าํแพงกนัดินชัว่คราว (Sheet Pile) ระหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงระบบกาํแพง

ประเภทน้ีสามารถท่ีจะป้องกนันํ้าใตดิ้นไดดี้ 

4. งานปรับปรุงคุณภาพดนิโดยใช้วิธีอดัฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Soil Cement Column) 

เป็นงานปรับปรุงคุณภาพดิน ( Ground Improvement ) เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพใหก้บัโครงสร้างดินเดิม ทาํให้

ดินมีกาํลงัรับนํ้ าหนกัมากข้ึนและป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินโดยการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอดัฉีดซีเมนต์

ดว้ยแรงดนัสูงน้ีมีทั้งระบบเปียกและระบบแหง้  

5. งานก่อสร้างทั่วไป  

โดยในช่วงแรกระหวา่งปี 2559-2562 บริษทัฯ จะเนน้เฉพาะงานดา้นเสาเขม็เจาะเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจาก

เพ่ิงเร่ิมดาํเนินการธุรกิจประเภทน้ีเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559 และเติบโตเป็นท่ียอมรับ มีผลงานโดดเด่นเร่ือยมา 

ปลายปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นผูก่้อสร้างเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสี

เหลือง มูลค่างานประมาณ 564 ลา้นบาท และมีโอกาสไดรั้บงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโครงการแรกในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด หลงัจากก่อนหนา้น้ี บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนใหญ่ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงเร่ิมมีงานเสาเข็มเจาะท่ีเป็นงานกลุ่มอาคารตามมา เช่น โครงการท่ีพกัอาศยั 448 ครอบครัวของ

กระทรวงกลาโหม และในช่วงกลางปี 2562 บริษทัฯ ไดง้าน Project ก่อสร้างท่ีเป็นงานเสาเขม็เปียก (Wet Process) 

เจาะเสาเขม็แหง้ (Dry Process) และงานปรับปรุงคุณภาพ (Soil Cement Colum) รวมอยูใ่น 1 โครงการ ซ่ึงเป็นคร้ัง

แรกท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมงานกบัทีมงานต่างชาติ และเป็นงานท่ีมีระยะเวลางานท่ีจาํกดั มีพ้ืนท่ีทาํงานท่ีคบัแคบ กอปร

กับสภาพการจราจรท่ีค่อนขา้งแออัดในพ้ืนท่ีบริเวณแยกอโศก แต่บริษัทฯ ก็ได้พิสูจน์ความสามารถ และมี

ศกัยภาพท่ีเป็นท่ียอมรับของบริษทัต่างชาติ สามารถทาํงานให้แลว้เสร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี รวมถึงสามารถทาํงาน

เสร็จก่อนสัญญา  

นบัเป็นสัญญาณท่ีดี เม่ือรัฐบาลมีโครงการความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทย และรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 224,000 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีความ

ภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมของประเทศในคร้ังน้ี โดยไดรั้บงานเป็น

ผูก่้อสร้างงานโยธาสัญญาท่ี 2-1 ช่วงสีค้ิว–กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามโครงการ ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย 

(ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และเป็นบริษทัฯ ก่อสร้างเสาเขม็เจาะของประเทศไทย ท่ีเป็นผู ้

ก่อสร้างงานฐานรากของ “เสาเข็มต้นแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูง” 

ในปี 2564 บริษทัฯไดข้ยายตลาดเขา้ไปยงักลุ่มงานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคารสูง หรือ คอนโด และ

การก่อนสร้างถนน เช่นสะพานขา้มแยก และสะพานกลบัรถมากข้ึน ซ่ึงเป็นงานท่ีมีแนวโนม้การเติบโตในอนาคต 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลติภัณฑ์หลกั จ าแนกได้ดังนี้  

สายผลติภัณฑ์ 
ด าเนินการ 

% การถือ

หุ้นของ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โดย บริษทั ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การใหบ้ริการ         

การใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกล และขนส่ง TCR 99.99 394.07 31.11 243.44 26.05 235.22 43.91 

การบริการรับเหมาขดุเจาะเสาเขม็ TCS 99.99 454.17 35.85 434.19 46.46 270.50 50.49 

การบริการท่าเรือ CRANE  3.58 0.28 -  -  

การใหบ้ริการซ่อมแซมและจาํหน่ายอะไหล่ CRANE  7.29 0.57 9.91 1.06 5.25 0.98 

การจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกั CRANE  362.13 28.59 226.73 24.26 12.78 2.39 

รายไดร้วมจากการขาย และบริการ 1,221.24 96.41 914.27 97.83 523.75 97.88 

รายไดอ่ื้น 45.45 3.59 20.24 2.17 11.96 2.23 

รายไดร้วม 1,266.69 100.00 934.51 100.00 535.71 100.00 

หมายเหตุ : CRANE หมายถึง บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 
 TCS หมายถึง บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 
 TCL หมายถึง บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 

TCR หมายถึง  บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 
 TCH หมายถึง บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 
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ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานธุรกจิจ าหน่ายและให้บริการเช่า 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

ภาพรวมของขั้นตอนการท าเสาเข็มเจาะงานฐานราก ด าเนินการโดย TCS 

 

 

 

 

 

 

 

  

น าเข้าจากต่างประเทศ 

(เคร่ืองจักรกลใหม่) 

น าเข้าจากต่างประเทศ/ ซ้ือภายในประเทศ 

(เคร่ืองจักรกลเก่า) 

ซ่อมบ ารุงหรือยกเคร่ือง 

(Overhaul) 

เคร่ืองจักรกลหนักใช้แล้วปรับสภาพ 

ขายให้กบัลูกค้า ขายหรือให้เช่ากบับริษัท

ย่อย 

ให้เช่าเป็นโครงการ ให้เช่ารายเดือน ให้เช่ารายวนั                        

4. เติมสารละลายเบนโทไนท์/  

โพลเีมอร์ 

1. วางหมุดต าแหน่งเข็ม 

3. เจาะดนิออกผ่านช้ัน

ดนิเหนียวอ่อน 

2. กดปลอกเหลก็ลงดิน 
5. เจาะดนิจนถึงระดบัความลกึ 

ทีต้่องการ 

6. ตรวจสอบความลกึและความ

สะอาดของก้นหลุม 
7. ตดิตั้งเหลก็เสริมลงใน

หลุมหลุม 

8. เทคอนกรีตเร่ิมจากก้นหลุม 

จนเต็ม 

ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัทย่อย 
( TCL, TCR ) 

 

ด าเนินการโดย

บริษัท(CRANE) 
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ภาพรวมของขั้นตอนการท าก าแพงกนัดิน   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

   1. กลยุทธ์การตลาด 

กลยทุธ์หลกัของบริษทัฯ คือมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีครบวงจรแก่ลูกคา้ ซ่ึงการบริการดงักล่าวเป็นจุดเด่นใน

การสร้างความเช่ือมัน่ทั้งในกลุ่มลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ และยงัเป็นจุดขายของบริษทัฯ ท่ีสร้างความแตกต่างจาก

บริษทัคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองจักรกลใหม่ การลงทุนเคร่ืองจักรกลหนักสําหรับ

ใหบ้ริการเช่า และการลงทุนในเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ทั้งการเพ่ิมจาํนวน ขนาด 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร การซ่อมแซมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่หอ้ยูใ่นสภาพดีและ

พร้อมทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัอยูเ่สมอ พร้อมทั้งทีมงานท่ีมีความชาํนาญและประสบการณ์สูง โดยสามารถแยกกล

ยทุธ์ทางการตลาดท่ีสาํคญัได ้ดงัน้ี 

1) จดัให้มีเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีมีความสามารถเพ่ิมข้ึนในการทาํงาน เพ่ือรองรับการทาํงานท่ีหลากหลาย

มากข้ึน เพ่ิมโอกาสและช่องทางในการทาํตลาดใหมี้ความทัว่ถึงและครอบคลุมในหลายลกัษณะงาน ซ่ึง

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการใช้เคร่ืองจักรกลหนักขนาดใหญ่ เป็นการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ 

2) จดัให้มีเคร่ืองจกัรกลหนกัหลากหลายประเภทและการเพ่ิมของจาํนวนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการ

ทาํงานท่ีใหม่และทนัสมยั เพ่ือใหค้รอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากขอบเขตในการใชง้านของเคร่ืองจกัรมีความแตกต่างตามลกัษณะงานของลูกคา้ ดงันั้นการท่ี

บริษทัฯ มีเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือหลายประเภทในจาํนวนท่ีมากเพียงพอ ก็จะสามารถสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และดว้ยความพร้อมของเคร่ืองจกัร ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัสรร

เคร่ืองจกัรทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้โดยใชบ้ริการของบริษทัฯ แต่เพียงแห่งเดียว 

4. ตรวจสอบความลกึ และความสะอาดของก้น

หลุม 

1. สร้าง Guide Wall รอบแนวก าแพงทีจ่ะขุด 

3. ขุดดนิจนถึงระดบัความลกึทีต้่องการ 

2. ขุดดนิตามแนวก าแพงทลีะแผง 5. ตดิตั้งเหลก็เสริมลงในหลุม 

6. เทคอนกรีตเร่ิมจากก้นหลุมจนเตม็ 
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3) จดัให้มีเคร่ืองจกัรท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการพิเศษของลูกคา้ เช่น รถครอเลอร์

เครนยีห่อ้ Terex Demag รุ่น CC6800 ขนาด 1,250 ตนั และรุ่น CC2800-1 ขนาด 600 ตนั เพ่ือรองรับลูกคา้ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่นโรงกลัน่นํ้ามนั, โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและกลุ่มพลงังาน เป็นตน้ 

4) จดัใหมี้การบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับงาน การประสานงานโดยจดัทีมงานในการสาํรวจ

พ้ืนท่ีหนา้งาน รวมทั้งสาํรวจความตอ้งการของลูกคา้และลกัษณะงาน เพ่ือการออกแบบและวางแผนการ

ดาํเนินงานในเชิงเทคนิคสําหรับการเคล่ือนยา้ย ประกอบ ร้ือ หรือติดตั้งเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ให้กบั

ลูกค้าควบคู่ไปกับการให้บริการเช่าเคร่ืองจักร พร้อมพนักงานควบคุมเคร่ืองจักร ท่ีมากด้วย

ประสบการณ์และความชาํนาญ ทาํให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยงัช่วยป้องกนัอุบติัเหตุ ลด

ความเส่ียงและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได ้ 

5) จดัให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์การทาํงานของเคร่ืองจกัรอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยทีมช่างท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กบัลูกคา้ท่ีเช่าเคร่ืองจักรจากทางบริษทัฯ ว่า

เคร่ืองจกัรมีความพร้อมและสามารถใชง้านได้ตามปกติ และไม่เกิดการขดัขอ้งในระหว่างการใชง้าน 

อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีเคร่ืองจักรเกิดความขดัขอ้งและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษทัฯ มีบริการ

ซ่อมแซมหรือจดัหาเคร่ืองจกัรทดแทนใหลู้กคา้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของลูกคา้เกิดความต่อเน่ือง 

6) แนะนาํใหลู้กคา้รู้จกัเคร่ืองจกัรกลแบบใหม่ๆ ทั้งดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน ให้เหมาะแก่การลงทุนของลูกค้า รวมถึงการนําวิทยาการสมัยใหม่ และข้อมูลจาก

ต่างประเทศมาปรับใชเ้พ่ือให้เกิดการใชง้านท่ีถูกตอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เช่น การนาํเขา้รถเครนหรือเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ หลากหลายชนิด ยี่ห้อ 

XCMG เพ่ือการขยายตลาดรถเครนทั้งทางดา้นงานขายและงานบริการเช่า สาํหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

ท่ีมีการขยายตวัและเติบโตมากข้ึน เป็นตน้ 

7) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภยัของเคร่ืองจกัรกลหนกั โดยบริษทัฯ และ  

บริษทัย่อยว่าจ้างผูต้รวจสอบความถูกตอ้งปลอดภยัของเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุญาตจากกรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย มาดาํเนินการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลหนกัและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งว่า สามารถใช้

งานไดอ้ยา่งปลอดภยัเป็นประจาํทุก 3 เดือน นอกจากน้ีบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ TCR ไดผ้่านการรับรองตาม

มาตรฐาน  ISO 9001 : 2015 (Quality Management System) และ ISO 45001:2018 (Occupational Health & Safety 

Management System) จาก British Standard Institution ประเทศองักฤษ  ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บการ

อนุมติัเป็น Approved Vendor List ของลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่ ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรม

ก่อสร้าง เป็นตน้ 

8) มุ่งเนน้การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัสภาวะตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วจากการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็น

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัรกลหนกัมาอยา่งยาวนาน ทาํให้เห็นการ
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เปล่ียนแปลงของสภาวะตลาดมาโดยตลอด จึงให้ความสําคญักบัการวิเคราะห์โอกาส ความเส่ียงและ

คาดการณ์แนวโนม้ของตลาด รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัสภาวะตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 

1) ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกั และบริการงานซ่อม เป็นการจาํหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้

ทัว่ไป ท่ีนาํเคร่ืองจกัรไปใชใ้นกิจการโดยตรง และกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ท่ีไดง้านรับเหมาวางท่อก๊าซจาก

กลุ่ม ปตท.  หรือจาํหน่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้รายเลก็ๆ ท่ีใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั 

2) ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการงานเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกั กลุ่มลูกคา้หลกัเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

กลุ่มโรงกลัน่นํ้ ามัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กงัหันลมไฟฟ้าเพ่ือพลงังาน

ทดแทน และบริษทัท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างอ่ืนๆ 

3) ลูกคา้กลุ่มธุรกิจการบริการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก จะเนน้รับงานก่อสร้างฐานรากของสะพาน และ

งานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลกั โดยผ่านผูรั้บเหมาหลกัรายใหญ่ เช่น  บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่, บมจ. ช.การช่าง, บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย), บจก. ไชน่า สเตท คอน

สตรัคชัน่ เอนยเินียร่ิง (ประเทศไทย), บมจ. เนาวรัตน์พฒันาการ บมจ. ซิวิล เอน็จิเนียร่ิง , บจก. บญัชากิจ 

เป็นตน้ ในปี 2563 บริษทัฯ เร่ิมรับงานทาํฐานรากคอนโดมิเนียม The Regal อ่อนนุช - ศรีนครินทร์, The 

Regal บางนา และ The Regal สุขุมวิท76 ในปี 2564 บริษทัไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่อีกหลาย

โครงการ อาทิเช่น โครงการถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 224 

บรรจบทางหวงหมายเลข 226 (ทิศใต)้ ตอน 3 จ.นครราชสีมา โครงการทางแยกต่างระดบั คลอง 7  

จ.ปทุมธานี โครงการทางลอดหนา้พระลานและถนนมหาราช โครงการทางยกระดบัอ่อนนุช-ลาดกระบงั  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการให้บริการ 

สําหรับการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนักของบริษทัฯ เป็นการจาํหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึง

ขนาดกลางท่ีใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกัเช่นเดียวกบับริษทัฯ หรือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชง้านโดยตรง (End User) 

รวมถึงผูรั้บเหมารายใหญ่ท่ีไดง้านรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่มปตท. เน่ืองจากบริษทัฯ อยูใ่นอุตสาหกรรมมากกวา่ 

30 ปี ทาํใหมี้ลูกคา้เก่าท่ีเป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็ถึงขนาดกลางจาํนวนมาก โดยถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ

บริษทัฯ ซ่ึงในบางคร้ังท่ีบริษทัฯ ไม่มีเคร่ืองจกัรกลหนกัว่าง จะแนะนาํลูกคา้ให้แก่ผูป้ระกอบการขนาดเล็กและ

ขนาดกลางเหล่าน้ี ดังนั้ นหากผูป้ระกอบการต้องการขยายจาํนวนเคร่ืองจักรกลหนักสําหรับให้บริการเช่า 

ผูป้ระกอบการจะติดต่อบริษทัฯ เพ่ือขอซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติม รวมถึงการชกัชวนผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ มาเป็น

ลูกคา้ของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับการให้บริการเช่าและขนส่งของบริษทัฯ เป็นการให้บริการต่อทั้งผูรั้บเหมาโครงการ (Contractor) 

ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) และผูใ้ชบ้ริการตรง (End User) เป็นหลกั โดยมีประสบการณ์ท่ีผา่นมาของ 
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บริษทัฯ เป็นจุดขาย ซ่ึงบริษทัฯ เนน้ให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในการทาํงานสําหรับงานท่ีมีความซับซ้อน รวมถึงมีมูลค่าของงานสูง เช่น ลูกคา้ในกลุ่มโรง

กลัน่นํ้ ามนั โรงงานปิโตรเคมี ท่ีตอ้งทาํการปิดซ่อมบาํรุงประจาํปี หรือลูกคา้ในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างท่ี

ไดรั้บงานประมูลต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการขนยา้ย

สินคา้บริเวณท่าเทียบเรือ และลานตูค้อนเทนเนอร์โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีทีมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัลูกคา้มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัการบริการท่ีไดม้าตรฐานมาโดยตลอดทาํให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เก่ารวมถึงมีการแนะนาํใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เป็นการให้บริการกบัผูรั้บเหมาโครงการ(Contractor) และ 

ผูรั้บเหมาช่วง (Sub-contractor) ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นลูกคา้กลุ่มเดียวกนักบัท่ีใช้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลหนักกบั

บริษทัอยู่แลว้ แม้บริษทัฯ จะเร่ิมธุรกิจใหม่ แต่ก็มีความพร้อมทั้ งในด้านเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และทีมงานท่ีมี

ประสบการณ์ในดา้นงานเสาเขม็เจาะเป็นอยา่งดี ประกอบกบัช่ือเสียง ความเช่ือมัน่ และความไวว้างใจ ในผลงาน

ของลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัร ทาํใหธุ้รกิจใหม่ของบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี  

3. ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

ธุรกจิจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม 

ท่ีผ่านมาเคร่ืองจกัรกลหนักท่ีไดรั้บความนิยมจากลูกคา้ จะเป็นเคร่ืองจกัรกลหนักจากประเทศเยอรมนั 

และญ่ีปุ่น แต่ด้วยความท่ีเคร่ืองจักรจากประเทศเหล่าน้ี ราคาค่อนข้างสูง ทําให้ในระยะ 4-5 ปี ท่ีผ่านมา 

เคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรั้บความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากมีราคาถูกกวา่และ

ประสิทธิภาพใกลเ้คียง ซ่ึงมีหลาย แบรนดท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากตลาด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY 

โดยมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในดา้นราคา บริษทัฯ จึงเนน้นโยบายคุณภาพสินคา้และบริการหลงัการ

ขายท่ีดี มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขนั ประกอบกบัการท่ีบริษทัฯ เป็นตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองจกัร 

XCMG ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรหนกัท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็น

อนัดบั 5 ของโลก ทาํให้สามารถท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ โดยในปี 2561 

บริษทัฯ ไดข้ายเคร่ืองจกัรให้กบัลูกคา้ในประเทศเป็นจาํนวนมาก และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลั Top 10 Global 

Dealer of XCMG จากบริษทั XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. 

(“XCMG”) 

1. ธุรกจิการให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลหนัก 

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น  การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบาํรุงประจาํปีของโรงงานใน

กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงกลัน่นํ้ ามนั เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะเซ็น

สัญญาว่าจา้งทั้งโครงการแบบรายปีโดยผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบริษทัขนาดใหญ่และ / หรือบริษทัขา้มชาติมี

ความพร้อมของเคร่ืองจกัรท่ีมีจาํนวนมากและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตนัข้ึนไป) ซ่ึงผูใ้ห้บริการสามารถ

รองรับงานทั้งโครงการไดโ้ดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งติดต่อประสานงานกบัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนๆ เพ่ือลดปัญหา
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ความซํ้ าซ้อนในการว่าจ้างผู ้ให้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเช่ือถือและความพร้อมในด้าน

ประสบการณ์และความชาํนาญของบุคลากรท่ีผ่านงานโครงการขนาดใหญ่มาแลว้ ซ่ึงการให้บริการแก่

ลูกคา้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว ผูว้่าจ้างจะให้ความสําคญัอย่างยิ่งกับเร่ืองของระบบความ

ปลอดภยัในการทาํงาน ขั้นตอน แผนงานและกระบวนการทาํงานของทีมงาน นอกเหนือจากเร่ืองของ

ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นเทคนิคและความสามารถในการทาํงาน ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้มีผูใ้ห้บริการเช่า

เคร่ืองจักรกลหนักขนาดใหญ่ดังกล่าวท่ีมีความพร้อมเพียงไม่ก่ีราย และเป็นผูใ้ห้บริการรายเดิมๆ ท่ี

ให้บริการมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันผูใ้ห้บริการท่ีเป็นคู่แข่งขันหลกัอยู่ 5 ราย มีทั้ งบริษัทจาก

ต่างประเทศ และในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั Mammoet จากประเทศเนเธอร์แลนด์, Sarens จากประเทศ

เบลเยยีม, Tat Hong จากประเทศสิงคโปร์, บริษทั เอกเครน โลจิสติคส์ จาํกดั และบริษทั ที เอสเค เครน 

เซอร์วสิ จาํกดั จากประเทศไทย ดว้ยความพร้อมของเคร่ืองจกัร บุคลากร ความชาํนาญ ระบบการทาํงานท่ี

มีความปลอดภยั และราคาท่ีเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ท่ีมีกว่า 32 ปี ทาํให้บริษทัฯ ได้รับการ

ยอมรับจากลูกคา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

การให้บริการแบบรายเดือน หรือ รายวัน มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นการให้บริการกบั

ลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป ลกัษณะงานจะเป็นการยกหรือเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัรหรือวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ทัว่ไปในโรงงาน หรือ    งานยกในก่อสร้างทัว่ไป ซ่ึงการยกหรือเคล่ือนยา้ยนั้นจะไม่ค่อยมี

ความยุง่ยากหรือซบัซ้อนมากเท่ากบังานโครงการ ประกอบกบัมีบริษทัท่ีให้บริการเป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่

บริษทัขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางท่ีมีเคร่ืองจกัรขนาด 10 – 200 ตนัไวใ้ห้บริการ โดยมีการแข่งขนักนั

ทางดา้นราคาค่อนขา้งสูง ทาํใหร้าคาตลาดในปัจจุบนัตํ่าลง 

2. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก 

ตั้งแต่ปลายปี 2559 รัฐบาลไดเ้ร่งอนุมติัและลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม

และขนส่ง เช่นโครงการถนนมอเตอร์เวย ์รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสีต่างๆ ฯลฯ ทาํใหป้ริมาณงานดา้นเสาเขม็

เจาะเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ในขณะท่ีผูป้ระกอบการรับเหมางานฐานรากรายใหญ่ยงัมีไม่มากนัก การ

แข่งขนัจึงยงัไม่สูง ทาํใหบ้ริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสท่ี จะเขา้สู่ธุรกิจน้ี บริษทัฯ มีความมัน่ใจวา่ทั้งความพร้อม

ในดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ รวมถึงการท่ีบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับ ทั้ง

ในผลงานของกลุ่มผูรั้บเหมาโครงการรายใหญ่ท่ีใชบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัรกลหนกัอยูแ่ลว้ ส่งผลให้บริษทัฯ 

เป็นหน่ึงในกลุ่มผูรั้บเหมางานฐานรากท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการ โดยในปี 2564 ยงัมีโครงการจากทางภาครัฐ

หลายโครงการ เช่น โครงการพฒันาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC),  รถไฟฟ้าความเร็วสูงเฟส

ต่อเน่ือง เป็นตน้ โดยโครงการดงักล่าวมีขนาดใหญ่ และมีมูลค่าสูง ทาํใหต้อ้งมีผูรั้บเหมาหลายราย ซ่ึงเป็น

โอกาสท่ีดีท่ีทางบริษทัฯ จะไดส่้วนแบ่งการตลาดในโครงการดงักล่าว 
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4. การจัดหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

การจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

ในการจดัหาเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัหาเคร่ืองจกัรใหม่ 

ยีห่อ้ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีราคาไม่สูง ลูกคา้สามารถจบัตอ้งได ้ ประกอบกบัเคร่ืองจกัร

ใช้แลว้ท่ีหมุนเวียนอยู่ในตลาดเคร่ืองจักรนั้น ยงัสามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับวิธีการจัดหา

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ นั้น จะแบ่งเป็นการจดัหาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าเคร่ืองจกัรท่ีมีการ

จดัซ้ือในแต่ละปี ส่วนท่ีเหลือเป็นการจดัซ้ือภายในประเทศ ทั้งจากบริษทัผูป้ระมูลเคร่ืองจกัรหรือบริษทัท่ีมีความ

ตอ้งการขายเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือจบโครงการ แต่อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรบางประเภทเกิดการขาดแคลน 

บริษทัฯ อาจจะดาํเนินการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ทดแทน สาํหรับวธีิการจดัหาเคร่ืองจกัรสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

การจัดหาเคร่ืองจักรกลหนักจากต่างประเทศ 

การจดัหาเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศของบริษทัฯ แบ่งเป็นการจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ ยี่ห้อ XCMG 

จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้จากต่างประเทศ  

สําหรับวิธีการจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG บริษทัฯ จะสั่งซ้ือโดยตรงจากบริษทั XCMG 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งส่งขอ้มูลประมาณการจากทีมงานขาย ไดแ้ก่ รุ่นสินคา้ จาํนวน และระยะเวลาท่ีตอ้งการรับ

สินคา้ ใหท้างบริษทั XCMG ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน เพ่ือทาํการสรุปยนืยนัการสั่งซ้ือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 

เดือน ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นสินคา้มาตรฐาน ระยะเวลาตั้งแต่การยืนยนัสั่งซ้ือจนกระทัง่การส่งมอบเคร่ืองจกัรกลหนกั 

หากใชเ้วลาเกิน 40 วนั ทางบริษทั XCMG ตกลงท่ีจะเสียค่าปรับให้กบับริษทัฯ และในกรณีท่ีเป็นสินคา้สั่งทาํ

พิเศษ ระยะเวลาดาํเนินการผลิตจนถึงการส่งมอบสินคา้จะข้ึนกบัแผนงานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 

ซ่ึงอาจใชเ้วลามากกวา่ 40 วนั  

ส่วนเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้จากต่างประเทศนั้น บริษทัฯ จดัหาจากประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบทวีปยโุรป 

เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด ์และองักฤษ เป็นหลกั ซ่ึงกลุ่มประเทศดงักล่าวเป็นประเทศผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ี

มีช่ือเสียงในเร่ืองคุณภาพ ดงันั้นการซ้ือเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้จากกลุ่มประเทศดงักล่าวจะมีส่วนช่วยให้บริษทัฯ ได้

เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ียงัมีคุณภาพท่ีดีเพียงพอต่อการนาํมาใช้งานต่อไป เน่ืองจากผูใ้ชง้านในประเทศท่ีกล่าวถึง

ขา้งตน้จะมีการใชง้านเคร่ืองจกัรโดยเฉล่ียประมาณ 5 – 8 ปีเท่านั้น แลว้จะขายทอดตลาด เคร่ืองจกัรเหล่านั้นผา่น

ลานประมูลเคร่ืองจกัรกลหนกัหรือตวัแทนรับซ้ือและจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ (Broker)  เม่ือเทียบกบั

อายกุารใชง้านจริงของเคร่ืองจกัรกลหนกัในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมและการบาํรุงรักษาท่ีดีแลว้ ยงัสามารถใชง้านได้

อีกประมาณ 17- 20 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัหาผา่น Broker กวา่ 80 รายในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศใน

แถบทวีปยโุรป โดย Broker ดงักล่าว จะเป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญในการจดัหาและรวบรวม

เคร่ืองจกัร เพื่อเสนอขายต่อให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการซ้ือ รวมถึงมีการติดต่อทาํธุรกิจกบับริษทัฯ มาอยา่ง

ยาวนาน 
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ขั้นตอนในการจดัซ้ือเร่ิมจากบริษทัฯ แจง้ความประสงคไ์ปยงั Broker ตามรายช่ือท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ซ่ึงในบาง

รายท่ีมีการติดต่อกบับริษทัฯ เป็นประจาํจะทราบดีวา่เคร่ืองจกัรกลหนกัลกัษณะใดท่ีบริษทัฯ มีความสนใจ เม่ือมี

เคร่ืองจกัรกลท่ีตรงกบัความตอ้งการแลว้ ทาง Broker จะแจง้ทางบริษทัฯ ถึงคุณลกัษณะของเคร่ืองจกัรกลหนกั

พร้อมกบัส่งภาพถ่ายเพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดพิ้จารณา หากบริษทัฯ มีความสนใจจะทาํการตกลงเก่ียวกบัราคา วิธีการส่ง

มอบเคร่ืองจกัร และวิธีการชาํระเงินต่อไป สาํหรับเคร่ืองจกัรกลหนกัขนาดเลก็ท่ีใชเ้งินลงทุนไม่สูงมาก เม่ือมีการ

ตกลงซ้ือขายทาง Broker จะจดัส่งเคร่ืองจกัรกลดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ ไดท้นัที เม่ือเคร่ืองจกัรกลมาถึง จะมีทีมช่าง

ตรวจเช็คสภาพเพ่ือประเมินค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน แต่หากเคร่ืองจกัรกลหนักท่ี

ไดรั้บมีความแตกต่างจากท่ี Broker ไดแ้จง้ขอ้มูลใหบ้ริษทัฯ ทราบ ทาง Broker จะดาํเนินการรับสินคา้คืน หรือลด

ราคาค่าเคร่ืองจกัรกลให้กบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯจะประเมินและเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมท่ีจะ

เกิดข้ึนวา่ส่วนลดดงักล่าวเหมาะสมหรือไม่ สาํหรับการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ บริษทัฯ จะส่งทีมงานช่าง

ไปตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรกลและประเมินราคาในเบ้ืองตน้ก่อนตกลงซ้ือขาย ซ่ึงหากเคร่ืองจกัรกลดงักล่าวอยู่

ในสภาพท่ีบริษทัฯ ตอ้งการจึงทาํการตกลงเก่ียวกบัราคา วิธีการส่งมอบเคร่ืองจกัร และวิธีการชาํระเงินต่อไป 

อยา่งไรกต็ามทางดา้น Broker เอง จะจดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ท่ี ไดจ้ดัหามาใหบ้ริษทัฯ ทราบ

เป็นระยะๆ เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนักใชแ้ลว้จากการประมูลในต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ ประเทศตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหารและทีมช่างจะเดินทางไปประมูลเคร่ืองจักรกลหนักตามลาน

ประมูลต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีคุณภาพดี เม่ือประมูลเสร็จส้ินบริษทัผูจ้ดัประมูลจะ

ดาํเนินการจดัส่งเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีบริษทั ประมูลไดใ้หแ้ก่บริษทัในประเทศไทยต่อไป  

ทั้งน้ีการจดัหาเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ท่ีผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งวิธีการผ่าน broker และลาน

ประมูล ขา้งตน้ หากไม่นบัรวมการจดัหารถ Crawler Crane ขนาด 1,250 ตนั และ 600 ตนั ซ่ึงถือเป็นการลงทุนใน

รถเครนขนาดใหญ่แลว้ บริษทัฯ มิไดมี้การพ่ึงพิงบริษทัผูจ้ดัหารายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าการซ้ือ

เคร่ืองจกัรในแต่ละปี  

การจัดหาเคร่ืองจักรกลหนักจากภายในประเทศ 

นอกเหนือจากการจดัหาเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศแลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้การการจดัหาเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้

จากภายในประเทศ โดยจะเป็นการจัดหาจากบริษทัผูป้ระมูลเคร่ืองจักร ท่ีมีการนําเขา้เคร่ืองจักรใช้แลว้จาก

ต่างประเทศมาเปิดประมูล หรือในบางกรณีจะเป็นการซ้ือเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้จากลูกคา้ของบริษทัฯ เองท่ีเคยมีการ

ซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทัฯและมีความประสงค์ท่ีจะขาย หรือผูใ้ชง้านเคร่ืองจกัรตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

โครงการก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการขายเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ทั้งน้ีหากไม่นบัรวมการจดัหา

รถเครนขนาด 1,250 ตนั และ 600 ตนั ซ่ึงถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แลว้สัดส่วนของการจัดหา

เคร่ืองจกัรจากภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าเคร่ืองจกัรท่ีมีการจดัซ้ือในแต่ละปี  
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การจัดหาอะไหล่เคร่ืองจักรกลหนัก 

สําหรับการจดัซ้ืออะไหล่เพ่ือให้บริการแก่เคร่ืองจกัรกลหนักยี่ห้อ XCMG บริษทัฯ จะสั่งซ้ือและนาํเขา้

อะไหล่โดยตรงจากทาง XCMG เท่านั้น ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของการเป็นตวัแทนจาํหน่าย บริษทัฯ จะสั่งซ้ือ

อะไหล่บางรายการและเกบ็เป็นสินคา้คงคลงัเพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดท้นัที แต่บางรายการท่ีมีมูลค่าสูงบริษทัฯ จะ

สั่งซ้ือจาก XCMG เม่ือมีลูกคา้ตอ้งการเท่านั้น 

สาํหรับการจดัซ้ืออะไหล่เพ่ือใชใ้นการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ บริษทัฯ สั่งซ้ือ

จากผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศเกือบทั้งหมด ยกเวน้การจดัซ้ืออะไหล่ของเคร่ืองจกัรบางชนิดท่ีตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิต

โดยตรงเท่านั้น 

5. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีสาํคญัท่ีอาจเกิดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการ

พ่นสีและคราบนํ้ ามนัท่ีเกิดจากกระบวนการซ่อมเคร่ืองจกัรกล เพ่ือป้องกนัผลกระทบดงักล่าวบริษทัฯ ไดมี้การ

จาํกดับริเวณและจดัสร้างผนงัป้องกนัฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการพน่สี รวมทั้งการติดตั้งระบบบาํบดัมลพิษทางนํ้าและ

กาํหนดให้มีการทาํงานเฉพาะในช่วงเวลาทาํงานปกติระหวา่ง 8.00 – 17.00 น. ดว้ยมาตรการและนโยบายดงักล่าว 

ทาํใหก้ารประกอบกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง

บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัยอ่ย ไม่เคยมีกรณีพิพาทเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้บริษทัฯ ไม่ประสบ

ปัญหาในการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
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1.3 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ        

1. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  

   หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ค า้ประกนัเงินกู้ 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31/12/64 

1. ทีด่นิและอาคาร    
- ท่ีดินและอาคารท่ีก่ิงอาํเภอนิคมพฒันา 
  (ท่ีตั้งสาํนกังานของ TCR) 

   

1.1 ท่ีดิน (9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา) 
 ตาํบลนิคมพฒันา ก่ิงอาํเภอนิคมพฒันา  
 จงัหวดัระยอง 

เจา้ของ โดย TCR 
จดจาํนองคํ้าประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงิน 1 
แห่ง และมูลจาํนอง 
46.00 ลา้นบาท 
 

23.95 

1.2 อาคารสาํนกังาน 1 ชั้น  
 ตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอนิคมพฒันา 
 จงัหวดัระยอง 

เจา้ของ โดย TCR 12.17 

- ส่วนปรับปรุงอาคาร ตาํบลทุ่งสุขลา (ท่ีตั้ง
สาํนกังาน TCL) 
1.1 ส่วนปรับปรุงอาคาร 
 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

เจา้ของ โดย TCL  1.40 

2. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์)    

- รถเครน 
เจา้ของ / สัญญาเช่า
ทางการเงิน  

บริษทั และบริษทัยอ่ย 
ติดสัญญาเช่าทาง
การเงิน 
526.40 ลา้นบาท 

1,053.44 

- รถฟอร์คลิฟท ์
เจา้ของ / สัญญาเช่า
ทางการเงิน 
เจา้ของ 

 
14.02 

- รถขนส่ง เจา้ของ 10.03 
- รถขดุเจาะ เจา้ของ 32.43 
- รถตกั เจา้ของ 3.86 
- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ เจา้ของ / สัญญาเช่า

ทางการเงิน 
29.70 

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (สินค้าคงเหลือ)    
- รถเครน  เจา้ของ  28.81 
- รถฟอร์คลิฟท ์ เจา้ของ  10.54 
- รถขดุเจาะ  เจา้ของ  2.17 
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   หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ค า้ประกนัเงินกู้ 
มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31/12/64 

4. ยานพาหนะ    
- รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  เจา้ของ / สัญญาเช่า

ซ้ือ  
บริษทั และบริษทัยอ่ย  
สัญญาเช่าซ้ือ 4.60 ลา้น
บาท 

8.30 

- รถกระบะ  สัญญาเช่าซ้ือ 6.79 
5. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจา้ของ  315.04 
6. เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และอุปกรณ์ส านักงาน เจา้ของ  3.85 
7. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ เจา้ของ  1.80 
รวม   1,558.30 

      
 - อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ค า้ประกนัเงินกู้ 
มูลค่าตามบัญชี 

1. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - ทีด่นิเปล่า 
1.1 ท่ีดิน ( 22 ไร่ 1 งาน 64.30 ตารางวา) 
ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเมือง จ.กาํแพงเพชร 

 
เจา้ของโดย CRANE 

 
จดจาํนองคํ้าประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงิน 1 
แห่ง และมูลจาํนอง 
80.25 ลา้นบาท 

22.81 

1.2 ท่ีดิน ( 7 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ) 
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

เจา้ของโดย CRANE 
25.00 

1.3 ท่ีดินท่ีถนนบางนา – ตราด กม. 7     
1.3.1 ท่ีดิน (3ไร่ ) 
 ถนนบางนา – ตราด กม. 7 ตาํบลบางแกว้  
 อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เจา้ของโดย CRANE 

จดจาํนองคํ้าประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงิน 2 
แห่ง และมูลจาํนอง 
5.70 ลา้นบาท และ 
372.09 ลา้นบาท 

50.00 

1.3.2 ท่ีดิน ( 2 ไร่ 1 งาน ) เจา้ของโดย CRANE  11.57 
2. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน – ทีด่นิและส่ิง
ปลูกสร้าง ทีด่นิและอาคารทีอ่ าเภอศรีราชา (ที่ตั้ง
ส านักงานของ TCL) 

   

2.1 ท่ีดิน (22 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา) 
 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 

เจา้ของโดย  CRANE  

จดจาํนองคํ้าประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงิน 2 
แห่ง มูลจาํนอง 260.95 
ลา้นบาท 
 และ 78.00 ลา้นบาท 
 

91.80 
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สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนั 

ค า้ประกนัเงินกู้ 
มูลค่าตามบัญชี 

2.2 อาคารสาํนกังาน, โรงซ่อม, โรงอาหาร 
 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 

เจา้ของโดย  CRANE  59.30 

2.3 อาคารระหวา่งก่อสร้าง 
 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี 

เจา้ของโดย  CRANE  46.27 

ท่ีดิน (  51.40 ตารางวา ) 
ตาํบลทุ่งศุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

เจา้ของ โดย  TCL 

จดจาํนองคํ้าประกนัไว้
กบัสถาบนัการเงิน 1 
แห่ง และมูลจาํนอง 
7.30 ลา้นบาท 

4.61 

รวม   311.36 

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (“TCS”) 
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั (“TCL”) บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (“TCR”) และ บริษทั เดอะเครน 
เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (“TCH”) โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซ่ึงนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้น จะเป็นการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือส่งเสริมธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยการลงทุนในบริษทัยอ่ยนั้นบริษทัฯ จะเขา้ถือ
หุ้นในสัดส่วนท่ีมีนยัสาํคญัเพ่ือมีอาํนาจในการควบคุมบริหารโดยการส่งตวัแทนของบริษทัเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การบริหาร สาํหรับในส่วนของการลงทุนในบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษทัร่วมแต่อยา่ง
ใด 
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1.4 ข้อมูลหลกัทรัพย์ และผู้ถือหุ้น                                                                                                            

1. จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,044,637,027 บาท และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 758,188,031 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญั 1,044,637,027 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2. ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

ช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี 1 311,382,214 41.07 

2.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 29,519,984 3.89 

3.  นายสุทศัน์ หิรัญญาภินนัท์ 28,617,623 3.77 

4.  นายชยัรัตน์ โกวิทมงคล 15,518,768 2.05 

5.  นายธนินทรั์ฐ ล้ิมภทัรนนัท ์ 14,239,000 

 

1.88 

 6.  นายธนภทัร เจริญพิพฒัน์สิน 12,022,100 1.59 

7.  นายณรงคศ์กัด์ิ ยิง่เจริญอนนัต ์ 11,000,041 1.45 

8.  นายวสุิทธ์ิ ภูวรัฐวราธรณ์ 7,112,650 0.94 

9.  นายนรวยี ์ศิริโชติภากรณ์ 6,856,600 0.90 

10.  นายสมศกัด์ิ ติรกานนัท ์ 6,387,900 0.84 

11.  อ่ืนๆ ( 4,581 ราย ผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.84 ) 315,531,151 41.62 

 รวม 758,188,031 100.00 

หมายเหตุ : 1. กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี ประกอบดว้ย   
 – นายธงไชย  แพรรังสี 136,958,333 หุน้ 

 

 

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

 
 – นางสาวจิราลกัษณ์    แพรรังสี 28,301,321 หุน้ 
 – นางสาววนิดา  ดาราฉาย 28,088,165 หุน้  

 

 

 

 – นายวนัชนะ แพรรังสี 27,584,670 หุน้ 
 

 

 

 

– นางสาวอญัญชิ์สา  แพรรังสี 21,177,250 หุน้ 

 
            _   นางสาวจิราภรณ์  แพรรังสี 

 

9,775,128 หุน้ 

 

 

    

 
  

 
311,382,214 หุน้ 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

ปัจจัยความเส่ียง 

.1. ความเส่ียงจากการพึง่พาบุคลากรที่มคีวามช านาญเฉพาะด้าน 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และเคร่ืองจักรกลหนักใช้แลว้จากประเทศญ่ีปุ่น และในแถบยุโรป  ส่วนบริษทัย่อยเป็นธุรกิจ

ใหบ้ริการเคล่ือนยา้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน รถฟอร์คลิฟท ์ฯลฯ รวมถึงการให้บริการขนส่งโดยรถหวัลาก 

รถบรรทุกต่างๆ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทัตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญเฉพาะดา้น และมีความเช่ียวชาญ

ในดา้นเทคนิค เช่น การปรับสภาพเคร่ืองจกัร (Overhaul) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน และสามารถ

เคล่ือนยา้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ดว้ยความรวดเร็ว ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพสูง   

บริษทัฯ มีผูเ้ช่ียวชาญจาก XCMG มาให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในบริษทัฯ ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ

ในการดูแล บาํรุงรักษา และควบคุมเคร่ืองจักรเป็นประจํา และในระยะต่อไปจะขยายการฝึกอบรมให้แก่

บุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจ  และสามารถเขา้มาร่วมงานกับบริษทัฯ ทั้ งยงัเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร มี

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และไดรั้บค่าตอบแทนท่ีดี เป็นการสร้างความยัง่ยืนดา้นบุคลากรให้กบับริษทั ได้

ในระยะยาว 

2. ความเส่ียงในเร่ืองอายุการใช้งานของเคร่ืองจักรใช้แล้ว 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ กวา่ร้อยละ 90 เป็นเคร่ืองจกัรท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ โดยมี

อายกุารใชง้านเฉล่ียระหวา่ง 3 ปี ถึง 19 ปี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพการใชง้านของเคร่ืองจกัรใช้

แลว้เม่ือเปรียบเทียบกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ เน่ืองจากสมรรถนะของเคร่ืองยนตก์ลไกต่างๆ อาจไม่อยูใ่นสภาพท่ี

สมบูรณ์ทาํใหมี้โอกาสท่ีจะประสบปัญหาในระหวา่งการทาํงานไดสู้งกวา่เคร่ืองจกัรใหม่ รวมถึงการจดัหาอะไหล่

และการบาํรุงรักษากจ็ะยากกวา่เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ๆ 

ในเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีอายกุารใชง้านมานานมาก บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแทนเคร่ืองจกัรเก่า ท่ีมีอายุ

การใชง้านมานาน ดว้ยการจาํหน่ายออก แลว้นาํเขา้เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ จากประเทศญ่ีปุ่นและแถบยโุรป ท่ีมีอายกุาร

ใชง้านนอ้ยกว่าเขา้มาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัหมัน่ดูแล บาํรุงรักษา และมีการใชง้านอยา่งถูกวิธี

จากทีมช่าง และผูค้วบคุมเคร่ืองจกัร  ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีการตรวจเช็คสภาพเคร่ืองจกัรทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 

เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรมีสภาพท่ีสมบูรณ์ พร้อมใชง้าน  และบริษทัฯ มีการทาํประกนัภยัใหก้บัเคร่ืองจกัรอีกดว้ย 

3. ความเส่ียงในการพึ่งพาผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลหนักรายใหญ่เพียงรายเดียวส าหรับธุรกิจจ าหน่าย

เคร่ืองจักรกลหนักใหม่ 

บริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP. 

CO.LTD.  หรือ XCMG ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ ประเภทรถเครน ยีห่อ้ XCMG   
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บริษทัฯ เนน้การพฒันา และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทาง XCMG ใหม้ากข้ึน โดยไดรั้บความร่วมมือจาก

ทาง XCMG ในการทาํแผนธุรกิจ เพ่ือขยายฐานการจาํหน่ายสินคา้ท่ีนอกเหนือจากรถเครน เช่น รถขดุ, รถเขม็เจาะ, 

เป็นตน้ โดยทาง XCMG  ไดจ้ดัส่งเคร่ืองปฏิบติัการจาํลอง และวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาฝึกอบรม และใหค้วามรู้

กบับุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 

4. ความเส่ียงด้านเครดติ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น โดย

จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการ

แบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และคาํนวณหาอตัราการตั้งค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระสาํหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การ

คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนึงถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มี

อยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนออกจากบญัชีตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโดย

พิจารณาตามความเหมาะสม  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้

กูย้มืระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อความเส่ียงทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละราย ซ่ึงผูบ้ริหารพิจารณาวา่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า นโยบายของกลุ่มบริษทัจะให้มีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเฉพาะบริษทัย่อยของบริษทัเท่านั้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มี

ระยะเวลาไม่เกิน 45 วนั  อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 2 ปี

ยอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเก็บ

ขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้อง

ลูกหน้ี  โดยบริษทัไดมี้มาตรการติดตามทวงถามหน้ีตามขั้นตอน และไดท้าํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่า

เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานบญัชีอยา่งครบถว้น 

5. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีกลุ่ม

บริษทัไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและ

ทนัต่อเวลาท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งนาํไปชาํระภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผน

เก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือให้เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษทั 

6. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
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ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือ

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดย

อา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย /์เงินฝาก

ประจาํ หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศประมาณ 3 ลา้นเยน นอกจากน้ี บริษทั

และบริษทัยอ่ยไม่มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

8. ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการด าเนินงาน 

ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยนั้นอาจมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการซ้ือขาย

เคร่ืองจกัร  เช่น ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากการตอ้งชาํระหน้ีแทนลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรในการเขา้ทาํสัญญา

ร่วมรับผิด  หรือความเส่ียงจากการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรใหก้บัลูกคา้ล่าชา้ เป็นตน้ รวมทั้งมีความเส่ียงจากการถูก

ฟ้องร้องจากการเกิดอุบติัเหตุในระหว่างการทาํงาน ซ่ึงในบางคร้ังการเกิดอุบติัเหตุดงักล่าว ไดก่้อให้เกิดความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อาจมีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจาก

การดาํเนินงานได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากการดาํเนินงาน 1 คดี คิดเป็น

มูลค่าการถูกฟ้องร้อง 13.60 ล้านบาท (รายละเอียดของคดีความปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททาง

กฎหมาย) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การกาํหนดนโยบายท่ีจะไม่เขา้ทาํสัญญาคํ้าประกนัการขายในทุกกรณี 

รวมถึงการดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารการโอนให้พร้อมและแจง้ให้ทราบถึงขอ้จาํกดัในการโอน เช่น ผูซ้ื้อตอ้งมี

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงสามารถทาํการจดทะเบียนเคร่ืองจกัรได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยยงัไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการทาํงานท่ีเนน้ในเร่ืองของความปลอดภยัสูงสุด นบัตั้งแต่

การออกแบบการทาํงาน การปฏิบติังานโดยบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ท่ีเนน้ในเร่ืองความปลอดภยั รวมถึงการจดัทาํ

ประกนัภยัการเกิดอุบติัเหตุสําหรับการดาํเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัประกนัภยัเหล่านั้นจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุในระหว่างการดาํเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพ่ิม

วงเงินคุม้ครองใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินงานนั้น  
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3. การขบัเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน  

บริษทัชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ คือ ยดึมัน่ในการประกอบ
ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อคู่คา้ และคู่แข่งขนัอยา่งเท่าเทียม มี
ความรับผดิชอบต่อลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ จึงทาํใหบ้ริษทัสร้างการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดจ้ริง
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

โดยตลอดมาบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของแต่ละธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนืใน

ระยะยาวใหแ้ก่ธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน คู่คา้ พนกังาน ตลอดจน

ช่วยเหลือสังคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหทุ้กฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว                                                                                                                                  

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืน 

บริษทัชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย เช่ือวา่การดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความยัง่ยนืเป็นรากฐาน

ท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหอ้งคมี์การเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีคาํนึงถึงสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ และพนัธมิตร เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ี

เหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงในการกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาการจดัการความ

ยัง่ยืน เพ่ือให้การดาํเนินงานของธุรกิจเติบโต มัน่คง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็น

การนาํแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   

นอกจากน้ี บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอ

นามยั รวมถึงการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นสากล โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้ง

ปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาํการใดๆ 

อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทาํการ

ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษทัชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกบัคู่คา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั โดยดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียพึงปฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจ โดยใหพ้นกังานทุกคนยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายรวมทั้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และให้ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้าง

สัมพนัธภาพอนัดีและส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนักบัคู่คา้ 
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ผลิตภณัฑ ์/ บริการ 
ผลตอบแทน 

ความรู้ / ความชาํนาญ CSR 

การลงทุน/การใหกู้ย้มื รายได ้

2.1 โซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.2 การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษทัฯ ทาํการวเิคราะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจและ

สามารถส่งผลกระทบต่อระบบบริหารการปฏิบติังานขององค์กรได ้ซ่ึงบริษทัไดก้าํหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

เบ้ืองตน้ออกเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีผลกระทบหรือไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานและกิจกรรม

ของบริษทัไว ้ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้/สถาบนัการเงิน นกัลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน และชุมชน 

3. การจัดการด้านความยัง่ยืนในมติิส่ิงแวดล้อม 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมุ่งสร้างวฒันธรรมในองคก์ร ให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดัพลงังานตาม

หลกัการสากลเพ่ือให้มีสังคมมีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี รวมถึงการธาํรงรักษามาตรฐาน การรับรองระบบการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการลดใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากแหล่งพลงังานกลุ่มคาร์บอนอีกดว้ย 

3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัในองคก์รตระหนกัถึงความสาํคญัของการใช้

ทรัพยากรพลงังานอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ 

สนบัสนุนและสร้างจิตสาํนึกแก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ในเร่ืองการบริหารการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ไดแ้ก่ 

- รณรงคใ์ห้ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลง โดยกาํหนดเวลาปิดการใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ ในช่วง

เวลาพกัเท่ียง ระหวา่ง 12.00-13.00 น. และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใชง้าน 

- ลดปริมาณการใชว้สัดุส้ินเปลืองต่างๆ รวมถึงหมึก อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และเคร่ืองใชป้ระจาํสาํนกังาน 

การนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้หน้าเดียวนาํกลบัมาใชง้านภายในบริษทั รวมถึงการนาํกระดาษใชแ้ลว้สอง

หนา้มายอ่ยดว้ยเคร่ืองยอ่ยกระดาษ นาํปฏิทินเก่า ลงัเอกสาร ถุงพลาสติก และวสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้นาํไปจดัท้ิงในจุดรับขยะ เพ่ือนาํไปรีไซเคิลหรือกาํจดัท้ิงอยา่งถูกวธีิต่อไป 

คู่คา้ ผูถื้อหุน้ / สถาบนัการเงิน ลูกคา้ ชุมชน 

บมจ.ชูไก และบริษทัยอ่ย 
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- รณรงคล์ดการใชก้ระดาษ โดยการส่งขอ้มูลผ่านส่ืออิเล็คทรอนิคส์ เช่น อีเมล์ ไลน์ และรณรงคใ์ห้มี

การเกบ็เอกสารโดยการสแกนเกบ็เป็นไฟลอิ์เลค็ทรอนิคส์ แทนการถ่ายเอกสาร 

- ควบคุมการใชน้ํ้ามนัโดยลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ใชก้ารเดินทางหรือการขนส่งร่วม 

- เลือกใชน้ํ้ามนัเคร่ืองสังเคราะห์ แทนนํ้ามนัเคร่ืองท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมนํ้ามนัโดยตรง 

- รณรงคใ์หป้ระหยดันํ้าและให้มีการจดัการนํ้าเสีย (บริษทัอยูใ่นกลุ่มท่ีไม่เขา้ข่ายกฎหมายท่ีตอ้งจดัให้มี

การตรวจวดัคุณภาพนํ้า) 

- จดัใหมี้การคดัแยกขยะก่อนท้ิง คือ ถงัขยะทัว่ไป ถงัขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร 

- รณรงคก์ารใชห้ลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังาน  

การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีขอ้มูล” ถึงแมว้่าบริษทัจะยงัไม่มีขอ้มูลในเร่ืองของการ

จดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากบริษทัเป็นออฟฟิตขนาดกลาง การใชพ้ลงังานไฟฟ้าจึงไม่สูงมาก

ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ และจาํนวนวนัทาํงานในแต่เดือน ส่วนของเสีย เช่น ผงหมึกท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองถ่าย

เอกสารและเคร่ือง Printer นั้น ทางบริษทัจา้ง Outsource ใหม้าดูแลบริหารจดัการ นอกจากน้ีทางบริษทัยงัไดมี้การ

จัดทาํนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานและผูบ้ริหาร ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้

ทรัพยากรพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดการด้านความยัง่ยืนในมติิสังคม 

4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษทัมีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อลูกคา้และสังคมภายใตห้ลกัพ้ืนฐานทางจริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัได้

ปฏิบติัตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายของแต่ละประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ท่ีแต่ละประเทศมีภาระผูกพนัท่ี

จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ให้ความสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั

ดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบติัต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการเลือก

ปฏิบติั  

โดยบริษทัหมัน่ตรวจตราและดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษทัรวมทั้งบุคลากรของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้ งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ กาํหนด

แนวทาง ติดตาม และให้การสนับสนุนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ซัพพลายเออร์ของสินคา้และ

บริการ ผูรั้บเหมา และผูร่้วมธุรกิจให้เขา้ร่วมในธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อทุก

คนตามหลกัการของสิทธิมนุษยชนตามนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนาํหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจเรท่ีดีมาเป็นแนวทาง เพ่ือรักษาดุลยภาพของการดาํเนินงานทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มอนัจะนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยนื 

ซ่ึงบริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนเพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



 

หน้าที่ 30 
 

นโยบายการปฏิบติังานดา้นแรงงาน 

- บริษทัเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อกนั เคารพซ่ึงกนัและกนั และปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมกนัโดย

ไม่แบ่งแยกทางร่างกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุสีผวิ การศึกษา สถานะทางสังคม 

- บริษทัไม่กระทาํหรือส่งเสริมการใชแ้รงงานบงัคบัไม่วา่กรณีใดๆ และจะไม่ใชก้ารลงโทษทางร่างกาย 

หรือการคุกคามของความรุนแรงหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของการล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ 

หรือทางวาจา เพื่อเป็นมาตรการหรือควบคุมทางวนิยั 

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานเดก็ 

- บริษทัไม่จา้งหรือสนับสนุนการจา้งเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี และไม่จดัหาหรือสนบัสนุนแรงงานเด็กให้

ทาํงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือในสภาพแวดลอ้มท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ สุขภาพ

และความปลอดภยั 

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นแรงงานสตรี 

- บริษทัไม่อนุญาตให้พนกังานหญิงทาํงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

และบริษทัจะจดัใหพ้นกังานหญิงมีครรภท์าํงานหรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

สุขาภิบาล และความปลอดภยั ตั้งครรภ ์

- บริษทัไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทาํงาน ซ่ึงตอ้งทาํบนนั่งร้านท่ีสูงกว่าพ้ืน 10 เมตร และห้ามมิให้

คนงานหญิงยก ขน ทูน ลาก หรือดนัของท่ีมีนํ้าหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 

นโยบายการยา้ยถ่ินฐานและการปฏิบติั 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างดา้วทั้ งกลุ่ม

บริษทัและหุน้ส่วนธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในแง่ของสัญญาจา้งงานใบอนุญาตทาํงานของคนต่าง

ดา้ว 

นโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัการเลือกปฏิบติั 

 บริษทัไม่กระทาํหรือสนบัสนุนการเลือกปฏิบติัในการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนสาํหรับ
การฝึกอบรมและพฒันาสวสัดิการในการทาํงาน การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งหรือเลิกจา้งหนา้ท่ีการงาน
หรือเกษียณอายุและจะไม่ขดัขวางหรือดาํเนินการใด ๆ ท่ีกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือการ
ปฏิบติัของพนกังาน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นสัญชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุ เพศ สถานภาพ
สมรส ทศันคติส่วนบุคคลต่อเพศ และ ความทุพพลภาพ 
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4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

4.2.1 พนกังานและแรงงาน 

พนักงานและแรงงาน บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัย่อย ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน

ตั้งแต่การจา้งงานจนถึงการดูแลพนกังาน และบุคลากรเพ่ือใหพ้นกังานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผกูพนักบั

องคก์ร โดยในปี 2564 บริษทัมีการดาํเนินงานดา้นพนกังานดงัน้ี 

การจา้งงาน 

รายละเอียด จาํนวนพนกังาน(คน) 

พนกังานฝ่ายผูบ้ริหาร 13 

พนกังานฝ่ายขายและการตลาด 3 

พนกังานสาํนกังาน 68 

พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ/วศิวกร/ช่างซ่อมบาํรุง 370 

รวม 454 

 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงาน 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนท่ีเป็นธรรม

เหมาะสมตามศกัยภาพ รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งเป็นธรรม และจดั

ให้มีสวสัดิการดา้นต่างๆ สําหรับพนักงานของบริษทัตามกฎหมายกาํหนด เช่น ประกนัสังคม และนอกเหนือ

กฎหมายกาํหนด เช่น มีประกนัชีวิตใหแ้ก่พนกังาน มีการช่วยเหลือค่าจดังานศพให้แก่พนกังาน คู่สมรส และบิดา

มารดาพนกังาน มีการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตรธิดาพนกังาน ทั้งทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเล่าเรียนดี 

การพฒันาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีการส่งเสริมพฒันาบุคลากรโดยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการ

พฒันาความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ มีทศันคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม คาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงาน

อย่างสูงสุด บริษทัมีห้องอบรมท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัหลกัสูตรอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิม

ทกัษะและศกัยภาพในการทาํงานให้แก่พนกังานตามความเหมาะสมในแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งจาก

ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ภายในบริษทัเอง และจากวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม  

นอกจากน้ีบริษัทยงัได้สนับสนุนการพฒันาองค์กร และทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทาํงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานให้ชดัเจน การพฒันาระบบการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะ

การทาํงานของพนกังาน 
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นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส่งเสริมใหอ้งคก์รสร้างวฒันธรรมดา้นคุณภาพความปลอดภยั

อาชีวอนามยั รวมถึงการสร้างบุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นผูมี้ภาวะความเป็นผูน้าํ บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะป้องกนัอุบติัเหตุ

และการเจ็บป่วยดา้นสุขภาพสาํหรับพนกังานในองคก์ร รวมทั้งปกป้องส่ิงแวดลอ้มและลดผลกระทบใหเ้กิดนอ้ย

ท่ีสุด จดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีสาํหรับพนกังานทุกคนและทุกพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังาน      ทาํการช้ีบ่งและ

ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือดาํเนินการป้องกนั ลด หรือควบคุมให้อยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้บริษทัมีพนกังาน จป.วิชาชีพ ท่ีคอยดูแลดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและมีการให้ความรู้

ผา่นการฝึกอบรม การทาํ tool box talk ทุกคร้ังก่อนปฏิบติังาน และส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และ

ไม่ทาํการใดท่ีเป็นผลร่ายต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ดา้นความ

ปลอดภยัในทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของพนักงานและคู่คา้ โดยบริษทัยงัไดเ้น้นและให้

ความสาํคญักบัมาตรการการป้องกนัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019 และมาตรการการปฏิบติั

ตนและปฏิบติังานสาํหรับพนกังานในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคไวรัสโควดิ 2019 

4.2.2 ลูกคา้ 

บริษทัคาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้โดยใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพสินคา้ การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

ปลอดภยัและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทพร้อมให้

คาํแนะนาํต่อลูกคา้ถึงการเลือกใชบ้ริการ และการใชเ้คร่ืองจกัรใหเ้หมาะสมกบังาน เพ่ือช่วยใหลู้กคา้ไดรั้บบริการ

ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดพร้อมไปกบัความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบังบประมาณท่ีสุด 

4.2.3 ชุมชนและสังคม 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมัน่การปฏิบติัตนเป็น

พลเมืองท่ีดีและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น โดยบริษทัจะมุ่งมัน่ในการพฒันา

ส่งเสริมคุณภาพของสังคม 

กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของสังคมและชุมชน จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อ

สังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2564 มีกิจกรรมท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํ ดงัน้ี 

26 เมษายน 2564 มอบอาหาร ของทานเล่น และนํ้าด่ืม ใหก้บับุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลปากช่องนานา 

จงัหวดันครราชสีมา 

11 พฤษภาคม 2564  มอบนํ้าด่ืม จาํนวน 100 แพค็ ใหก้บัโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

11 พฤษภาคม 2564  มอบอาหาร ของทานเล่น และนํ้าด่ืม ใหก้บับุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลปากช่องนานา 

จงัหวดันครราชสีมา  
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18 มิถุนายน 2564  มอบนํ้าด่ืม จาํนวน 100 แพค็ ใหก้บัโรงพยาบาลบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

17 พฤศจิกายน 2564  มอบชุดตรวจ ATK จาํนวน 100 ชุด ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลศีรษะ

จรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

นโยบายคุณภาพประจาํปี 2564 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ พนกังานคือทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัยิง่ และเป็นหน่ึงในปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ

บริษทั นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเนน้ไปสู่การมุ่งมัน่พฒันาไม่เพียงพนกังานในองคก์ร การให้บริการท่ีบริษทัมอบ

ให้กบัลูกคา้ แต่ยงัรวมถึงลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการจากบริษทัฯ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO45001: 2018   และ

ยงัคงใหค้วามสาํคญักบันโยบายคุณภาพอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

1. ด้านการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริม พฒันาปรับปรุงงานบริการให้เกิด

ประสิทธิผลท่ีดีข้ึน และยกระดบัการใหบ้ริการ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานสากล ยอมรับไดโ้ดยทัว่ไป 

2. ดา้นลูกคา้ มุ่งพฒันาการใหบ้ริการท่ีครบวงจร ตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยวิธีการใหบ้ริการท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือแกปั้ญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้อย่างทนัท่วงที รวมถึงจัดการอบรมแก่

พนกังานและบุคลากรของลูกคา้ทุกคร้ังท่ีลูกคา้ซ้ือเคร่ืองจกัรไปจากบริษทั เพ่ือใหม้ัน่วา่ พนกังานและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากบริษทัลูกคา้ จะสามารถใชง้านเคร่ืองจกัรไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ คุม้ค่าการลงทุน 

รวมถึงมีความปลอดภยัสูงสุด  

3. ดา้นบุคลากร มุ่งส่งเสริมและยกระดบัศกัยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสร้างจิตสาํนึกในการ

ป้องกนัความเส่ียงเพ่ือลดอุบติัเหตุระหว่างการปฏิบติังานของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ จะ

จดัการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานทั้งระดบัปฏิบติัการ จนถึงผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ  

4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้ม 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

1. บริษทัฯ จะพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย มาตรฐานสากล และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ นาํมาประยุกต์ใชเ้พ่ือสร้าง

วฒันธรรม ความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัพนกังาน หรือลูกจา้ง ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

2. บริษทัฯ ถือว่าความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการปฏิบติังานของ

พนักงานทุกคน และผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน

ตระหนกัถึงการทาํงานดว้ยความปลอดภยั รวมทั้งกาํกบัดูแลใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานหรือลูกจา้ง

ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยั และ อาชีวอนามยัท่ีกาํหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด

ความปลอดภยัสูงสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน  
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3. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกนัและประเมินความเส่ียงของอนัตรายและผลกระทบ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ โดยจาํดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบการป้องกนัและแกไ้ขความเส่ียงจะถูก

นาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

4. บริษัทฯ จะพฒันาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสํานึกให้กับพนักงานทุกระดับ ในการให้

ความสาํคญักบังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน  

5. บริษทัฯ จะติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน และท่ีกาํหนดไวใ้นแผนประจาํปี  

6. บริษทัฯ จะสนบัสนุนกิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการดาํเนินการตาม

ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

โดยทุกปีทางบริษทัฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการทาํงานเพ่ือรายงานทีมผูบ้ริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเพ่ือทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บริษทัฯ กาํหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายสําคญั ซ่ึงกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด และกาํหนดใหฝ่้ายบริหารจดัการสารสนเทศ ตรวจสอบเพ่ือ

ป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัและดูแลระบบ

สารสนเทศของกลุ่มบริษทัไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ีหากพบ

ขอ้สงสัยวา่ผูใ้ดใชร้ะบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ของพนกังานนั้นๆ 
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4. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

ภาพรวมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ปี  2564 บริษทัฯ มีผลประกอบการลดลงกวา่ปี 2563 โดยรายรับรวม ลดลง 390.52 ลา้นบาทหรือร้อยละ 42.71 

จาก 914.27 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 523.75 ลา้นบาทในปี 2564 ส่งผลให้บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิ 190.08 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 1,878.48 จากปี 2563 ท่ีมีกาํไรสุทธิ 10.69 ลา้นบาท ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เกิดจากเป็นเพราะธุรกิจขายเครน 

ยอดขายลดลง 213.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 กล่าวคือ ลดลงจาก 226.73 ลา้นบาท ในปี 2563 เหลือ 12.78 ลา้น

บาทในปี 2564 และธุรกิจบริการรับเหมางานฐานรากรายไดล้ดลง 163.69ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 กล่าวคือ 

ลดลงจาก 434.19 ลา้นบาทในปี 2563 เหลือ 270.50 ลา้นบาท ในปี 2564 สาเหตุเน่ืองมาจากผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2564 ทั้งน้ี บริษทัมีสัดส่วนรายรับ

จากการขาย : รายรับจากการให้บริการ : รายรับธุรกิจรับเหมาฐานราก (เขม็เจาะ) อยูท่ี่  2: 46 : 52 (ปี 2563 = 25 : 28: 

47) ประกอบกบับริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 99 ลา้นบาท จาก 107.91  ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 206.90 

ลา้นบาทในปี 2564 

ผลการด าเนินงานในปี  2562 – 2564 

รายได้จากการขายและบริการ  

รายการ 
ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 362.13 29.65 226.73 24.80 12.78 2.44 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เช่าและขนส่ง 

ซ่อมแซมและงานบริการท่าเรือ 
404.94 33.16 253.35 27.71 240.48 45.91 

รายไดค้่าบริการรับเหมา-งานฐานราก 454.17 37.19 434.19 47.49 270.50 51.65 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,221.24 100.00 914.27 100.00 523.76 100 

รายได้อ่ืน 45.45  20.24  11.96  

รายได้รวม 1,266.69  934.51  535.72  

จากตาราง พบวา่ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลง 398.79 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 42.68 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

สาเหตุสําคญัมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ่ึงทาํให้

รายไดจ้ากการขาย ลดลง 213.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 เน่ืองมาจากลูกคา้ชะลอการลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร 

สถาบนัการเงินปล่อยสินเช่ือค่อนขา้งยาก ลูกคา้จึงเขา้ถึงเคร่ืองจกัรไดย้ากข้ึน รายไดจ้ากงานให้บริการเช่าและขนส่ง

ลดลง 12.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 และรายไดจ้ากงานรับเหมา-งานฐานรากลดลง 163.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 37.70 
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ก าไรขั้นต้น 

รายการ 
ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย (% ของรายไดข้าย) 261.09 72.10 88.90 39.21 13.39 104.78 

กาํไรขั้นตน้จากการขาย (% ของรายไดข้าย) 101.04 27.90 137.83 60.79 (0.61) (4.77) 

ตน้ทุนใหเ้ช่า บริการและขนส่ง 

(% ของรายไดบ้ริการ) 
285.51 70.51 236.28 93.26 135.06 56.16 

กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการ 

(% ของรายไดบ้ริการ) 
119.44 29.49 17.07 6.74 105.24 43.66 

ตน้ทุนบริการ-งานฐานราก 

(% ของรายไดง้านฐานราก) 
485.11 106.81 407.77 93.92 332.12 122.78 

กาํไรขั้นตน้จาก-งานฐานราก 

(% ของรายไดง้านฐานราก) 
(30.94) (6.81) 26.42 6.08 (61.62) (22.78) 

ต้นทุนขายและการให้บริการรวม 1,031.71 84.48 732.95 80.17 480.57 91.76 

ก าไรขั้นต้นรวม 189.53 15.52 181.32 19.83 43.01 8.24 

ในปี 2564 บริษทัมีกาํไรขั้นตน้จากการให้บริการ 105.24 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 88.17 ลา้นบาท จากปี 2563 

อยา่งไรก็ดี ในปี 2564 บริษทัมีขาดทุนขั้นตน้จากงานฐานราก และจากการขายจาํนวน 61.62 ลา้นบาท และ 0.61 ลา้น

บาท ตามลาํดบั 

ค่าใช้จ่าย 

รายการ 
ปี  2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 31.71 2.60 22.59 2.47 27.29 5.21 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 126.27 10.34 109.17 11.94 222.13 39.50 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 73.94 6.05 68.11 7.45 39.03 7.45 

ปี 2564 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการและค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพ่ิมข้ึนรวม 117.66 ลา้นบาท จาก 131.76 

ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 249.42 ลา้นบาทในปี 2564 แมว้า่ในปี 2564 ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาํนวน 29.08 ลา้น

บาท จาก 68.11 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 39.03 ลา้นบาท 
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ก าไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

รายการ 
ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3.06 0.24 1.69 0.18 (236.30) (45.12) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 25.88 2.04 9.00 0.96 46.22 8.82 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  28.93 2.28 10.69 1.14 190.08 (36.30) 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ร้อยละ)  2.62  0.96  (18.68) 

หมายเหตุ :  ร้อยละของกาํไรเป็นการแสดงอตัราส่วนต่อรายไดร้วมยกเวน้อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

ในปี  2564 บริษทัมีขาดทุนสุทธิ 190.08 ลา้นบาท  ลดลง 179.39 ลา้นบาท  จากกาํไรสุทธิ 10.69 ลา้นบาท ในปี 

2563 

ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ในปี  2564  จาํนวน  2,264.98 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมี

จาํนวน 2,664.28 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 0.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.99 โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 

236.62 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.98 จากปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียน

อ่ืนจาํนวน 243.42 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 63.47 จากปี 2563  ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลง 162.68  

ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 7.85 จากปี 2563 โดยเป็นการลดลงในหมวดสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 114.96 ลา้น

บาท  หรือลดลงร้อยละ 15.30 จากปี 2563 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนีก้ารค้า 
ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน             

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 91.71 32.97 190.14 32.97 60.69 32.41 

เกินกาํหนดชาํระ       

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 116.13 41.75 80.45 41.75 52.60 28.29 

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 9.01 3.24 48.46 3.24 14.51 7.75 

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 18.63 6.70 19.35 6.70 18.99 10.14 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 42.69 15.35 45.90 15.35 40.45 21.61 

รวม  278.17 100.00 384.30 100.00 187.24 100 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (42.38)  - - - - 

      ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  (50.75)    

รวมลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน – สุทธิ 235.79  333.55  118.32  

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - - - - - 

เกินกาํหนดชาํระ - - - - - - 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 0.07 - 1.40 - 0.01 - 

มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 0.08 - - - 0.01 - 

มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 1.26 - - - - - 

มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 0.12 - - - - - 

รวม  1.53 - 1.40 - 0.011 - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - - - 

      ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - - 

รวมลูกหนีก้ารค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั – สุทธิ 1.53 - 1.40 - 0.011 - 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 237.32 - 334.95 - 118.33 - 

หมายเหตุ :   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย   บริษทั เครนแดง จาํกดั, บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั และ บริษทั เดอะฟาร์มวลัเล่ย ์จาํกดั 
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ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทัฯ ในปี 2564 จาํนวนเท่ากบั  118.33 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจาํนวน

เท่ากบั 334.95  ลา้นบาท ลดลงจาํนวน  216.62  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  64.67 โดยเกือบทั้งหมดเป็นลูกหน้ีการคา้-

กิจการอ่ืน 

พิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ในปี 2564 บริษทัมีลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 12 เดือน มียอดลดลง  34.31 ลา้นบาท จาก 67.81 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น  33.50 ลา้นบาท ในปี 2564  

อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดมี้มาตรการติดตามทวงถามหน้ีตามขั้นตอน และไดท้าํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามมาตรฐานบญัชีอยา่งครบถว้น  สาํหรับหน้ีท่ีคา้งชาํระเกิน 12 

เดือน ส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีคา้งสะสมมานาน อยูร่ะหวา่งดาํเนินคดีทางกฎหมายทั้งน้ีในปี 2564 นโยบายการตั้งสาํรอง

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนนั้น บริษทัใชว้ิธี โดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการไดรั้บชาํระหน้ี อายุ

ของหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯมีความเช่ือมัน่ว่า

นโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัฯมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สินค้าคงเหลือ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าคงเหลือ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รถเครน 37.04 37.04 28.81 

รถโฟลค์ลิฟท ์ 10.54 10.54 10.54 

รถขดุเจาะและรถตกั 19.43 2.17 - 

อะไหล่และอุปกรณ์ 15.71 5.34 5.01 

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลือง 10.79 24.06 4.19 

สินคา้ระหวา่งทางและงานระหวา่งประกอบ 4.75 2.41 1.28 

รวม 98.26 81.56 49.82 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (14.43) (19.15) (19.49) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 83.83 62.41 30.34 

สินคา้คงเหลือท่ีปรากฏในงบการเงินเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัและอะไหล่อุปกรณ์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั

ใหญ่ มีไวส้าํหรับการจาํหน่าย อยา่งไรกต็าม จากการท่ีบริษทัเป็นผูใ้ห้บริการงานซ่อมอยูแ่ลว้ จึงสามารถดูแลสินคา้

คงเหลือทั้งหมดให้อยูใ่นสภาพพร้อมขายไดต้ลอดเวลา สินคา้คงเหลือดงักล่าวจึงไม่มีการเส่ือมสภาพ บริษทัใชก้ล
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ยุทธ์ดา้นราคาเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้การขาย สําหรับรถขุดเจาะ และรถตกั เป็นสินคา้ท่ีเพ่ิงนาํเขา้มา

ระหวา่งปี 2562 มีการส่งมอบใหลู้กคา้ในระหวา่งปี 2563 และ 2564 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

   หน่วย : ลา้นบาท 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์/สิทธิการใช้ ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 

ท่ีดิน 173.81 18.41 18.41 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 6.40 5.55 5.20 

อาคาร 48.82 13.57 18.16 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์1 453.53 387.42 326.42 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3.95 3.85 2.69 

ยานพาหนะ 16.76 15.08 11.94 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า2 1,125.18 1,071.10 1,043.10 

งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งทาง3 55.46 1.80 2.98 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (สิทธิการใช)้ 4 - 79.99 62.39 

รวม 1,883.91 1,596.77 1,491.29 

หมายเหตุ : 1. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ คือเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สําหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)และการ

ซ่อมแซม 

  2. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า คือ เคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีมีไวไ้หบ้ริการ 

     3. งานระหวา่งก่อสร้างและสินทรัพยร์ะหวา่งทาง คือ ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างโรงซ่อม อาคารสาํนกังานเพิ่มเติม และการ

ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดโ้อนเป็น ทรัพยสิ์น รวมถึงเคร่ืองจกัรท่ีไดจ้ดัซ้ือจากต่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการส่ง

มอบ 

4. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (สิทธิการใช)้ คือ มูลค่าค่าเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงตอ้งบนัทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ จดัเป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของ

สินทรัพยร์วมทั้งหมด มีมูลค่าทางบญัชีปี 2564 จาํนวน 1,491.29 ลา้นบาท  ลดลง 105.48 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อย

ละ  6.61 จากปี 2563 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 61 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 

15.75 จากปี 2563  เคร่ืองจกัและอุปกรณ์ใหเ้ช่าจาํนวน 28 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.61 จากปี 2563 และท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง (สิทธิการใช)้ จาํนวน 17.60 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 22 จากปี 2563    
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนทั้ งส้ินเท่ากบั 1,341.82 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

210.42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55  เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบั 1,552.24 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด

จากการลดลงของ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง  276.50 ลา้นบาท จาก  435.28 ลา้นบาทในปี 2563  เป็น 158.78 

ลา้นบาท และบริษทัไดช้าํระหน้ีสินผิดนดัชาํระครบถว้นแลว้ในปี 2564 ทาํให้หน้ีสินผิดนดัชาํระลดลง 225.49 ลา้น

บาท จากปี 2563  ซ่ึงบริษทัไดท้าํ ไดท้าํ สัญญากูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (Refinance) แลว้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากบั 923.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนลดลงจากปี 

2563 อีก 188.88 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.99 ซ่ึงลดลงจากการท่ีบริษทัมีผลขาดทุนในปี 2564 จาํนวน 190.08 

ลา้นบาท อน่ึง ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญั (CRANE-W1) ท่ีบริษทัออกไปเม่ือปี 2560 หมดอายุไปแลว้เม่ือปี 

2563 

สภาพคล่อง 

จากการท่ีบริษทัมีผลขาดทุนในปี 2564   ทาํใหก้ระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและกิจกรรมลงทุนติดลบรวม 

47.97 ลา้นบาท  อย่างไรก็ดี บริษทัสามารถหาเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและมี

กระแสงเงินสดจากการจดัหาเงินจาํนวน 54.03 ลา้นบาท  ส่งผลให้เม่ือส้ินงวดบญัชี บริษทัฯ คงเหลือเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากบั 11.10 ลา้นบาท และมีอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน

จาก 1.40  เท่า ในปี 2563 เป็น 1.45 เท่าในปี  2564 
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน (ข้อพพิาททางกฎหมาย, ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)   

ข้อพพิาททางกฎหมาย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ไดแ้ก่   

บริษัท 

เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 บริษทัถูกฟ้องร้องขอ้หาผิดสัญญาตัว๋แลกเงิน จาํนวนทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน 188.73 

ลา้นบาท จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 ศาลไดพิ้พากษาสั่งใหบ้ริษทัชาํระเงิน จาํนวนเงิน 

180 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 10 นบัถดัจากวนัท่ีผิดนดัชาํระจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน ในปี 2564 บริษทัได้

จ่ายชาํระคืนเงินตน้เตม็จาํนวนและดอกเบ้ียครบถว้นแลว้ 

บริษัทย่อย 

ในปี 2548 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”)ไดรั้บหนงัสือจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์รียกให้

ชาํระค่าเช่าท่ีดิน จาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญาเช่า บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํร้องปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็น

คู่สัญญาตามท่ีกล่าวอา้ง เน่ืองจากบริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยในปี 2555 บริษทั

ยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จากท่ีดินดงักล่าว และไดบ้นัทึกภาระหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 11.87 

ลา้นบาท ไวใ้นงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัยอ่ยเกิดความเสียหายข้ึนมากกว่าจาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อความ

เสียหายดงักล่าว กรรมการของบริษทัย่อยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจาํนวน ปัจจุบนันอกจากหนงัสือฉบบั

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บการติดต่อจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยอี์ก 
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ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “CRANE”) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ให้บริการยกเคล่ือนยา้ยและประกอบติดตั้ง เคร่ืองจกัร และวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมี

ขนาดใหญ่  

 : เป็นตวัแทนจาํหน่ายรถเครนใหม่ ยีห่อ้ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 : 

 

 

: 

: 

จาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้คุณภาพดี สําหรับงานก่อสร้าง การยกและขน

ยา้ย รวมถึงการขนส่ง ให้บริการซ่อม และจาํหน่ายอะไหล่ สาํหรับเคร่ืองจกัรกล

หนกั ทั้งใหม่และใชแ้ลว้  

ใหบ้ริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเขม็เจาะ    

ให้บริการงานขนถ่ายสินคา้ ดว้ยเคร่ืองจกัรกลหนัก ในกิจการท่าเทียบเรือบา้น   

นาเกลือ อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : บริษทั ชูไก จาํกดั มหาชน (“CRANE”) 

44/88 หมู่ท่ี 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

ท่ีตั้งบริษทัยอ่ย : บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั (“TCS”) 

44/88 หมู่ท่ี 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

  บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั (“TCL”) 

195/95 หมู่ 5 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 

  บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (“TCR”) 

4/2 หมู่ 4 ตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

  บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (“TCH”) 

44/88 หมู่ท่ี 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570 

Home Page : www.chukai.co.th 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107548000412  

โทรศพัท ์ : 0-2715-0000  

โทรสาร : 0-2715-0055  

ทุนจดทะเบียน : 1,044,637,027.00 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 758,188,031.00 บาท 

 

 

  

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

Mail Room ชั้น 1 ( อาคาร C ) 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( ขา้งสถานฑูตจีน ) 

เลขท่ี 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 

100/19 ชั้น 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9  

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : คุณพลกฤษณ์  กฤษณสุวรรณ 

เลขท่ี 85/1 ซอยประชาอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 0-2539-0410  โทรสาร  0-2539-0411  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี  2563 ปี  2564 

ค่าสอบบญัชี บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 1,590,000 1,620,000 

ค่าสอบบญัชี บริษทัยอ่ย 
 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 
 บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 
 บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 
 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 

1,210,000 1,220,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 

การก ากบัดูแลกจิการ 

6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบญัชี หลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายพระราชบญัญติับริษทัมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ รวมถึงความจาํเป็นและความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดว้ย 

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย จะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคาํนึงถึง

กระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยเป็นสาํคญั 
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7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ และข้อมูลส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืนๆ 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง

การประชุม 

จ านวนคร้ัง

ทีเ่ข้าร่วม

ประชุม 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร1 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 9 3 

2.  ดร. ภูมิพิชยั ธารดาํรงค์2 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 9 2 

3.  นายธงไชย   แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 9 9 

4.  นายวชัรินทร์   ดวงดารา กรรมการอิสระ 9 9 

5.  นางวีระวรรณ   บุญขวญั กรรมการอิสระ 9 9 

6.  นายมกรา โกศลัวิตร3 กรรมการอิสระ 9 6 

7.  นายชชัวฎั  ภู่พนัธาภกัด์ิ2 กรรมการ 9 9 

8.  นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา2 กรรมการ 9 9 

9.  นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ 9 7 

10.  นางสาววนิดา   ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการบริษทั 9 9 

หมายเหตุ : 1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

2. ดร. ภูมิพิชยั ธารดาํรงค ์ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระแทนกรรมการ

ท่ีลาออกเท่าวาระท่ีเหลืออยู ่จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2564  

3.นายมกรา โกศลัวิตร ไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2564 เม่ือวนัท่ี 10 

พฤษภาคม 2564 และไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

4/2564 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายธงไชย  แพรรังสี หรือนายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ 

หรือ นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ลงลายมือช่ือร่วมกบันางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี หรือ นางสาววนิดา ดารา

ฉาย รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลการ

บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจและหน้าท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ภายใตข้อ้บงัคบัท่ีกาํหนดไวข้องบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและกฎหมายต่างๆ 

ท่ีเ ก่ียวข้อง  รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการ

คนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้โดยในการมอบอาํนาจนั้น

จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งอาํนาจของคณะกรรมการและมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอาํนาจไว้

อย่างชดัเจน คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะเป็นผูอ้นุมติั ให้ความเห็นชอบ ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้งมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การ

บริหารเงินทุน การใชห้ลกัการบญัชี การบริหารคลงัสินคา้ และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของ

บริษทัฯ 

3) กาํหนดระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ 

4) พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี งบประมาณเพ่ิมเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอ

ใชง้บการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ รวมทั้งกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 

5) กาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้และกาํหนดแนว

ทางแกไ้ขในกรณีท่ีมีอุปสรรค 

6) มีอาํนาจอนุมติัเงินกู ้หรือการขอสินเช่ือใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูค้ ํ้าประกนั

หรือการชาํระเงิน หรือการชาํระหน้ีเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการ

ใหเ้ป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ  

7) การกาํหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอตัรากาํลงั การ

คดัเลือก การฝึกอบรม การวา่จา้ง การเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ 
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8) การกาํหนดสวสัดิการพนกังาน ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ี

บงัคบัใช ้

9) จดัให้มีรายงานขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทัว่ไป

อยา่งถูกตอ้ง ทนัการณ์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 

 

ผู้บริหาร ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นายธงไชย   แพรรังสี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2.  นายชชัวฎั   ภู่พนัธาภกัด์ิ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น งานฐานราก  งานขายและการตลาด  

งานเช่า และทรัพยากรบุคคล 

3.  นางสาวอุทยัวรรณ  เรืองโรจน์วิริยา 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นบญัชี การเงิน และดา้นสนบัสนุน

งานบริหาร 

4.  นางสาววนิดา   ดาราฉาย ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นงานสนบัสนุนองคก์ร 

5.  นางสาวจนัทร์จิรา   แพรรังสี 
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นทรัพยากรบุคคล / 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

6.  นางสาวอญัญชิ์สา  แพรรังสี1 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นงานขายและวิศวกรรม 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองการดาํเนินงานท่ีสําคญัของบริษทัฯ กาํหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ ตามแนวทาง

นโยบายของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้รวมถึงการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานโดยรวม 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

2) มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย บุคคลตามจาํนวนท่ีจาํเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังาน

ของบริษทัเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีทุกตาํแหน่ง รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและผลประโยชน์ตอบ

แทนท่ีเหมาะสม และมีอาํนาจในการปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังานตามความเหมาะสม 

3) เป็นตวัแทนและเป็นผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อกิจการ 
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4) มีอาํนาจในการกาํหนดเง่ือนไขทางการคา้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาํระเงิน การทาํสัญญาซ้ือ

ขาย สัญญาเช่าปฏิบติังาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการคา้ 

5) มีอาํนาจในการอนุมติัค่าใชจ่้ายต่างๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย ตามท่ีกาํหนดในอาํนาจอนุมติัวงเงินท่ี

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให ้

6) พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

7) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

8) ดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ  

9) พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ี

เกินอาํนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ  

10) มีอาํนาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเห็นสมควรทาํหนา้ท่ีจดัการและดาํเนินการ

แทนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในเร่ืองท่ีจาํเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารซ่ึงอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ในแต่ละคราว 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ของคณะกรรมการบริษทั ให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตลอดจนการ

มอบอาํนาจให้แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการ

ใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ และตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัฯ หรือบริษทั

ยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าว ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ จะตอ้งนาํเสนอเร่ือง

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาต่อไป 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีการทาํรายการใดเป็นรายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การทาํรายการ

ดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ / หรือปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน

เร่ืองดงักล่าว 
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อํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สําหรั บคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติกาํหนดอาํนาจอนุมติัวงเงิน

สาํหรับการกูย้ืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึงการเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนั การชาํระหรือ

ค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ือการทาํธุรกรรมทางการคา้ปกติของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง วงเงนิอนุมัติ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษทั เกินกวา่ 200 ลา้นบาท 
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เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  6/2551 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2551 ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาววนิดา  ดาราฉาย 

เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็นผูรั้บผดิชอบและทาํหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

โดยมีหน้าท่ีดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 

1) ปฏิบติังานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและดว้ยความระมดัระวงั 
2) บทบาทหนา้ท่ีในการให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และตรวจสอบผลการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัการดงักล่าว 

3) เป็นผูป้ระสานงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้หน่วยงานดงักล่าวทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนบริษทัฯในการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดี ดว้ยการส่ือสารขอ้มูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัต่อผูถื้อหุ้น 
นกัวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป  

4) จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

5) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6) จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชุม 
วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ  พร้อมนาํส่งให้คณะกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั  เพ่ือใหมี้เวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม 

7) จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และดูแลจดัเตรียมหนงัสือแจง้การประชุม วาระการประชุม รายงานประจาํปี งบ
การเงินบริษทั หนังสือมอบอาํนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และจดัส่ง
ล่วงหนา้ให้ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลเหล่านั้นก่อนเขา้ประชุม รวมถึงการส่ง
หนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งขอ้มูลใน
หนงัสือพิมพต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด 

8) กาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนดในวนัประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การลงลายมือช่ือ
ของผูเ้ขา้ ร่วมประชุม การมอบฉนัทะ องคป์ระชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ  

9) ช่วยเหลือกรรมการเพ่ือใหป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์ 
10) ติดตามการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

11) เป็นผูป้ระสานงานเร่ืองการเกบ็รักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   
12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆ ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัใน

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกนั อน่ึง 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 

2564 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 

   หน่วย: บาท 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนราย

เดือน 

เบีย้ประชุมต่อ

คร้ัง 
บ าเหน็จกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000.00 12,000.00 
เม่ือมีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรร

บาํเหน็จตามความเหมาะสมใหก้บั

กรรมการทุกตาํแหน่ง แต่ทั้งน้ี 

ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกิน

วงเงิน 5.0 ลา้นบาท 

รองประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
30,000.00 10,000.00 

กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.00 10,000.00 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

ไม่มีค่าตอบแทน

รายเดือน 

ไม่มี

ค่าตอบแทน 

สาํหรับกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีมากกวา่ 1 ตาํแหน่งใหรั้บค่าตอบแทนรายเดือน ตามตาํแหน่งท่ีสูงกวา่เพียงตาํแหน่ง

เดียว และกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2563 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 มีมติใหล้ดค่าตอบแทนรายเดือนและ

เบ้ียประชุมคณะกรรมการลงร้อยละ 50 จนกวา่ภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จะ

คล่ีคลายลง โดยใหมี้ผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทั ในรูปของเบ้ียประชุม และบาํเหน็จกรรมการ  เป็น
จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 790,999.95 บาท รายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทน

รวม กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

สรรหา 

ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 
ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ 
100,000 18,000 6,000 - 124,000 

ดร. ภูมิพิชยั ธารดาํรงค ์ 
ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ 
70,000 12,000 - - 82,000 

นายวชัรินทร์  ดวงดารา 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

180,000 45,000 35,000  260,0000 

นางวีระวรรณ บุญขวญั 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

120,000 45,000 35,000 - 200,000 

นายมกรา โกศลัวิตร 
กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
74,999.95 30,000 20,000 - 124,999.95 

นายธงไชย  แพรรังสี กรรมการ   -   

นายชชัวฎั  ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการ -  - -  

นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วริิยา กรรมการ -  - -  

นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการ -  - -  

นางสาววนิดา ดาราฉาย 

กรรมการ/ กรรมการสรร

หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั 

-  

 

  

รวม 544,999.95 150,000 96,000 - 790,999.95   
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(2) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทั ประจาํปี 2563 และ 2564 ดงัน้ี 

คณะกรรมการ 
ปี 2563 ปี 2564 

รายละเอยีดของค่าตอบแทน จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

กรรมการบริหารและ

ผูบ้ริหาร 
6 14,459,450.00 6 15,000,750.00 

เงินเดือน โบนสั กองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ ประกนัสังคม เงิน

เกษียณอาย ุและสวสัดิการ 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานโดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2550 ภายใตก้าร

จดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บีที จาํกดั โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจา้ง

และนายจา้งจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหแ้ก่พนกังานร้อยละ 2.50 ของค่าจา้ง โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 6 ราย รวมทั้งส้ิน 365,250 บาท 

บุคลากร 

จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : คน 

สายงานหลกั จ านวนพนักงานของบริษัทฯ จ านวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร 13 

 

- 
ฝ่ายขาย และการตลาด 1 2 
ฝ่ายสาํนกังาน 28 40 
ฝ่ายปฏิบติัการ/วิศวกรรม/ช่าง 30 340 

รวมทั้งหมด 72 382 

จาํนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ 31 ธันวาคม  2564 รวมทั้ งส้ินเท่ากับ 454 คน และปี 2563  

จาํนวน 540 คน 
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ผลตอบแทนท่ีใหแ้ก่พนกังาน1  ของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม  2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภทผลตอบแทน2  ปี 2563  ปี 2564 

เงินเดือน 195.01 141.04 

โบนสั - - 

สวสัดิการอ่ืนๆ3 22.14 17.42 

รวม 217.15 158.46 

หมายเหตุ :  1. ผลตอบแทนท่ีใหแ้ก่พนกังานตามตาราง ไม่รวมค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุมกรรมการ 

 2. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2550 

 3. สวสัดิการอ่ืนประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประกนัชีวติ, ค่าเคร่ืองแบบและอุปกรณ์พนกังาน, รางวลัเรียนดีสาํหรับบุตร-ธิดาของ
พนกังาน และเงินช่วยเหลืองานศพพนกังาน และบิดา มารดา และคู่สมรสของพนกังาน 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1. มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพ่ือพฒันาความสามารถให้กบับุคคลากรของบริษทัฯ โดยการจดัให้มีการ
ฝึกอบรมภายในบริษทั และจดัส่งพนกังานเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็น
การเพ่ิมทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญในการทาํงานให้กบับุคลากรของบริษทัฯ และนาํมาใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

2. มีการเนน้ย ํ้าเพ่ือให้พนกังานในองคก์รปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เก่ียวกบั
ระบบการทาํงาน และ ISO 45001: 2018  เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทาํงานอย่างมีระบบ ถูกตอ้ง และปลอดภยั งานมีคุณภาพ 
รวดเร็ว และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ รวมถึงการพฒันาพนกังานทุกคนในเร่ืองขั้นตอนการทาํงาน และ ความปลอดภยั 
ตามกฎหมาย จากอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้น เป็นประจาํสมํ่าเสมอ  

บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาบุคลากรในปี 2564 บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ร โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกสรรวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผูบ้ริหารท่ีมีความรู้

ความสามารถประสบการณ์สูง และจากวิทยากรภายนอก เขา้มาให้ความรู้แก่พนกังานภายในองคก์ร ในปี 2564 มี

ชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 2,558 ชัว่โมง หรือเฉล่ีย 7 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของ

หลกัสูตรการอบรม รวมถึงการจดัใหมี้การทบทวนความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีไดรั้บอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือนาํความรู้

และทกัษะท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และในปัจจุบนับริษทัส่งเสริมโครงการ / 

กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตวัอยา่ง

หวัขอ้การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาคุณภาพ และศกัยภาพพนกังานในปี 2564 ดงัน้ี 
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ลาํดบัท่ี หวัขอ้การฝึกอบรม 

1 ทบทวนการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 

2 ทบทวนความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3 ผูใ้หส้ัญญานแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ และผูย้ดึเกาะวสัดุ การใชป้ั้นจัน่ชนิดป้ันจัน่หอสูง รถเรือป้ันจัน่ 

3 ความรู้พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ดา้นรถเครน สาํหรับเจา้หนา้ท่ีการตลาดและบุคลากรทัว่ไป 

4 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งเขา้งานใหม่ 

5 Lifting Awareness Training 

6 Work At Heights 

7 Safety Induction and Basic Safety 

8 ผูป้ฏิบติังานสถานท่ีเกบ็รักษานํ้ามนั 

9 
แนวโนม้ทิศทางการทาํ M&A ประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาและกลยทุธ์การทาํ M&A ใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ 

 

การก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติั

ตามหลกัการ โดยไดใ้ห้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้

ดาํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบ ขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไป

ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ และมีประสบการณ์

ดา้นบญัชีและการเงินโดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางดา้นกฎหมาย ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

จ านวนคร้ัง

การประชุม 

จ านวนคร้ัง

ทีเ่ข้า

ประชุม 

1. นายวชัรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 7 7 

2. นางวีระวรรณ บุญขวญั* กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 7 

3. ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 1 

4. นายมกรา โกศลัวิตร* กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 7 4 

* เป็นผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

โดยมีนางสาวเสาวรส พฤกษประมูล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 1. ผศ. ดร. พิบูลย ์ลิมประภทัร ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

2/2564 วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 ทดแทนกรรมการตรวจสอบท่ีลาออก และลาออกเม่ือบริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบครบ 3 ท่าน 

                 2. คุณมกรา โกศลัวิตร ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2564 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกาํหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในตลอดจนใหค้วามเห็น ชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของ

ตลาดหลกั ทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นายธงไชย      แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายชชัวฎั  ภู่พนัธาภกัด์ิ กรรมการบริหาร 

3.  นางสาวอุทยัวรรณ  เรืองโรจน์วิริยา กรรมการบริหาร 

4.  นางสาววนิดา  ดาราฉาย กรรมการบริหาร 

5.  นางสาวจนัทร์จิรา  แพรรังสี กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีศึกษาในรายละเอียด และกลัน่กรองงานใหค้ณะกรรมการบริษทั การกาํกบั

ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของคณะกรรมการ

บริษทั ตลอดจนให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม

นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดไว ้หรือปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ี

กาํหนดใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั ท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อ

หุน้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ 

2) กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัเห็นชอบ 

3) กาํหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การวา่จา้ง การเลิกจา้งพนกังานของบริษทัฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีกาํหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้

6) ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั 

และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถุประสงค ์เพ่ือประโยชน์ใน

การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ภายใตอ้าํนาจวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ

ของบริษทัฯ 

7) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจในการอนุมติั

รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ

พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าว 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีความเป็นอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย

สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงเป็นกรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าว เพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์

และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่

ระดบัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารข้ึนไป คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้รวมทั้งให้มีหนา้ท่ี

พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัรองประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารข้ึนไป เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ หรือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

จ านวนคร้ัง

การประชุม 

จ านวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

1. นายวชัรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 3 

2. นางวีระวรรณ บุญขวญั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 3 

3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 3 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1) คณะกรรมการมีหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม

เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้

กาํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงจะนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้ง

กรรมการ   

2) กาํกบัดูแลให้บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

3) จดัทาํและทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหนงของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น

แผนต่อเน่ืองใหมี้ผูสื้บทอดงานเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4) สนับสนุนให้บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษทั 

5) คดัเลือกกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ือนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งเม่ือมีตาํแหน่งวา่งลง 
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6) เปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ทราบ 

7) การปฏิบติังานดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายและ

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของ

กรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติั  โดยมีหลกัการ

ดาํเนินการดงัน้ี  

8) ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี และพิจารณาปรับอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผูบ้ริหารสูงสุด

ของบริษทั เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

9) พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ 

10) รับผดิชอบต่อการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยคดัเลือกจาก

บุคคลทัว่ไปท่ีเป็นบริษทัสรรหา หรือท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้น โดยผ่านการพิจารณาและ

กลัน่กรองในเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั้นนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ จึงนํารายช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัต ามท่ีกฎหมาย

กาํหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บการเสนอช่ือจาก

ผูถื้อหุ้น จากนั้นคณะกรรมการ จึงนาํรายช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของ

ผูบ้ริหารนั้นคณะกรรมการจะคดัเลือกผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ดา้นการตลาด ดา้นบญัชี และดา้นการเงิน เป็นตน้ โดยหลงัจากการท่ีไดรั้บเลือกและ

แต่งตั้งกรรมการแลว้ ทางบริษทัฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงขอ้ปฏิบติัในฐานะกรรมการ 

เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และ รับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจต่างๆ ใน

บริษทั คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพ่ือใหก้รรมการ

ใหม่สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ทั้งน้ี เง่ือนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯสามารถสรุป

สาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

1) คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5  คน โดยท่ีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑว์ธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป  
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น กาํหนดใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3) เม่ือมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั

ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

นอกเหนือจากเง่ือนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของระบบ

การตรวจสอบและถ่วงดุล จึงไดมี้การกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  

5  ท่าน โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ในบริษทัฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือ

เป็นผูมี้อาํนาจในการควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในการเงิน
และการบริหารงานของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
ในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4) ไม่เป็นญาติสนิทกบั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงาน โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการตามหลกัการการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานัก

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการสร้างความมัน่คง และเติบโตอยา่ง

ย ัง่ยนื ซ่ึงมีสาระสาํคญั แบ่งออกเป็น  5 หมวด ดงัน้ี 

หมวด ที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนัก และให้ความสําคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกนั  โดยไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิ 

เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบถึงความคืบหนา้จากการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการแจง้ให้ผูถื้อ

หุน้ทราบโดยตรงหรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ อาํนวยความสะดวก ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายเขา้ร่วมประชุม โดยกาํหนดวนั เวลา ท่ีเหมาะสม จดั

สถานท่ีประชุมฯ ท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก หรือใกลส้ถานีรถไฟฟ้า  และเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียน

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง ก่อนการประชุม 

3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

สาํหรับพิจารณา ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือ 14 วนั ซ่ึงเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกาํหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม 

หนงัสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามท่ีกฎหมายกาํหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน  

พร้อมทั้งคาํแนะนาํในการมอบฉนัทะ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้

4. ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดช้ี้แจงถึงขอ้ปฏิบติัในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

ในระหวา่งการประชุม  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี

สิทธิในการแสดงความเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคาํถามใดๆ ตามวาระการประชุม ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

โดยประธานท่ีประชุม กรรมการ และกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบ

ภายใน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  และผูส้อบบญัชี  เขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถามต่างๆ 

5.  บริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้น 

ลงคะแนนทีละคน 

6. บริษทัฯ ไม่ไดเ้พ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลง ขอ้มูลสาํคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

7. หลงัเสร็จส้ินการประชุม บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นขอ้ซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการ

ประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น  และสรุปดว้ยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
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ตรวจสอบได ้โดยจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

www.chukai.co.th ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้

ในหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยใน

การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือ นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ ซ่ึงเป็น

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษทั ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และ

ไม่เพ่ิมวาระในการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษา

ขอ้มูล 

3. บริษทัฯ จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยนาํระบบบาร์โคด้เขา้มาใชใ้นการบนัทึกและ

แสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนน

เสียงในห้องประชุม ซ่ึงจะมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ยกเวน้กรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียง และภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

4. คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั จดัทาํและบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผูถื้อหุน้ทุกรายรับทราบผา่นทางเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ 

และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงัการประชุมเสร็จส้ินไม่เกิน 14 

วนั  

5. บริษทัฯ มีนโยบายและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดในการจดัการขอ้มูลภายใน โดยจดัให้รับทราบเฉพาะผูท่ี้

เก่ียวข้องเท่านั้ น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายเท่านั้น โดยทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบต่อขอ้มูลภายใน ไม่นาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ

บริษทัฯกาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่งรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํ

ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 
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รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเห็นชอบดว้ยกบัรายการ

ระหว่างกนันั้น ทั้ งน้ี การอนุมติัการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ความยุติธรรม 

ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเง่ือนไขและราคาตลาด นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหวา่งกนั จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการระหวา่งกนัในลกัษณะ

ดงักล่าวได ้เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเขา้ข่ายตาม

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง ขอ้กาํหนด หรือกฎของ ตลท. บริษทัฯ จะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ ตลท. โดยกาํหนดราคา

และเง่ือนไขเสมือนการทาํรายการกับบุคคลภายนอกและไดเ้ปิดเผยรายการะหว่างกันท่ีมีสาระสําคญัจะเปิดเผย

รายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจาํเป็น ในรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

คณะกรรมการอนุมติัในหลกัการ ตามคาํแนะนาํของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบติัตามาตรา 89/12 (1)  แห่ง

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

เก่ียวขอ้งจะกระทาํธุรกรรมกบับริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรม

ดังกล่าว หากธุรกรรมนั้ นมีข้อตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงจะกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร 

หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั  ทั้ งน้ีโดยฝ่ายจัดการจะจัดทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดังกล่าวต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือทราบตามความประสงคต่์อไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในวาระใดท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือ

ใหก้รรมการปฏิบติัตามนโยบาย โดยขอใหก้รรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบ้ริหารไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั และหา้มผูบ้ริหารและพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูล

ภายในทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วนั หลงัการเปิดเผยขอ้มูลงบ

การเงินแก่สาธารณชน โดยกาํหนดไวใ้นประกาศของบริษทัฯ เร่ืองนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนกังาน ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตให้เสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลทัว่ไปจาก ก.ล.ต.  
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 

ได้แก่ พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่คา้ คู่แข่ง และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัสร้างกาํไร และสร้างความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัฯ ได ้โดยบริษทัฯ จะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิท่ีมี

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่กระทาํการ  ใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

ผู้มส่ีวนได้เสีย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ผู้ถือหุ้น บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์โดยยดึมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจใหย้ ัง่ยนืและเป็นผูน้าํดา้นมาตรฐานการ

ใหบ้ริการดา้นขนส่งดว้ยความมุ่งมัน่ และสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีน่าพึงพอใจในระยะยาว 

คู่ค้า คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้โดยปฏิบติั

ตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง บริษทัฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่งขนั 

เจ้าหนี ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ทั้งในดา้นคุณภาพของบริการท่ีดี  

ท่ีไดม้าตรฐาน ทั้งการใหบ้ริการหลงัการขาย และการรักษาความลบัของลูกคา้ 

พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และ

ประสิทธิภาพในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

สังคม บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมโดยยึดมัน่เป็นนโยบายท่ี   

จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัฯ ซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 ท่ีเก่ียวกบั Quality Management System  และ ISO45001: 2018  ท่ีเก่ียวกบั Occupation 

Health & Safety  Management System จาก British Standard Institution  นอกจากนั้น บริษทัฯ พึงท่ีจะ

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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สาํหรับมาตรการและช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํผิดกฎหมาย ความถูกตอ้ง

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร และพนกังาน ผูแ้จง้

เบาะแส สามารถส่งขอ้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีตอ้งการแจง้เบาะแส หรือ ขอ้ร้องเรียน 

พร้อม ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ ท่ีสามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรับเร่ือง ตามท่ีบริษทักาํหนด โดยมีช่อง

ทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

 ทางไปรษณีย ์ 

ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 44/88 หมู่ท่ี 1 ตาํบลศีรษะจรเขใ้หญ่ อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

10570 โทรศพัท ์02-715-0000  หรือส่ง Email : Info@chukai.co.th ซ่ึงทางบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส

เป็นความลบั  

 ทางอีเมล ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ : vacharin@chukai.co.th  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : werawan@chukai.co.th 

เลขานุการบริษทั : wanida@chukai.co.th  

 ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั :  www.chukai.co.th 
 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั  

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต บริษทัฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่

หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการดาํเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านั้น ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานของผูร้้องเรียนจะถูก

เกบ็ไวเ้ป็นความลบัหา้มเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  

ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวน และบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผิด หรือทุจริตนั้น จะตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัตาม

ระเบียบท่ีบริษทักาํหนดไว ้และหากเป็นการกระทาํผิดท่ีขดัต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดจะไดรั้บโทษทางกฎหมาย ทั้งน้ี

โทษทางวนิยัตามระเบียบของบริษทั คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอนัส้ินสุด 

  

mailto:Info@chukai.co.th
mailto:vacharin@chukai.co.th
mailto:werawan@chukai.co.th
mailto:wanida@chukai.co.th
http://www.chukai.co.th/
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการของบริษทั คาํนึงถึงความสาํคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of 

Good Corporate Governance) โดยกาํหนดเป็นนโยบายเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัให้

ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียงบริษทัฯ พยายามควบคุมและบริหาร

ความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด และยงัคาํนึงถึงเร่ืองจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ โดยดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถื้อ

หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ กลุ่ม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการดาํเนินธุรกิจท่ีสําคญัและการกาํกบัดูแลกิจการ งบการเงินของ

บริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และรายงาน

ประจาํปี โดยการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือก

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และ ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร

และเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

ความสัมพนัธ์ของผู้ลงทุน 

ภายหลงับริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด บริษทัฯ มีนโยบายจะจดัใหมี้ผูดู้แลงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อดูแลเร่ือง

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ งรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทั่วไป 

ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อนกั

ลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนั้น

บริษทัฯ ยงัไดมี้การเผยแพร่ในเวบ็ไซตน์ักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษองักฤษ โดยมี นางสาว

วนิดา  ดาราฉาย ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นงานสนบัสนุนองคก์ร ทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้ โทรศพัทห์มายเลข 0-2715-0000 หรือท่ี www.chukai.co.th 

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

ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

- กาํหนด วสิัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทัฯ 

- กาํกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสมํ่าเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว ้

- ดูแลใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ  

- ดูแลใหมี้มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์

 สูงสุด 

- ดูแลสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทั เขา้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัฯ ได้กาํหนดขอ้พึงปฏิบัติเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพ่ือให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม และ

รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วน   ไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  

ในปี 2564 บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   จาํนวน  5  ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ   จาํนวน  5  ท่าน 

ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกและไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ  50  ของ

กรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเท่ากบัก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมัน่ใจว่ากรรมการ จะสามารถ

ปฏิบติังานในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัฯ กาํหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีการกาํหนด

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน ทาํให้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอาํนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมติท่ีสําคัญ ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุม  ผูถื้อหุน้ รวมทั้ง อาํนาจท่ีมอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการบริษทั จะ

ไม่สามารถอนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ โดยมีการ

จดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหนา้ 7 วนั ก่อน

วนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละคร้ัง ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอท่ี

กรรมการจะสรุปปัญหาสําคญักนัอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ชิญ

ผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหส้ารสนเทศเพ่ิมเติม และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้ฝ่ายบริหารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนาํเสนอในการ

ประชุมคร้ังถดัไป เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั สามารถติดตามความคืบหนา้ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

ในปี 2564 ท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั้งส้ิน 9 คร้ัง เวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ในแต่ละคร้ังจะ

เชิญ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมใหส้ารสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 7 คร้ัง เป็นการประชุม

วาระปกติ 3 คร้ัง และเป็นการประชุมระหวา่งกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  4 คร้ัง และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งส้ิน 3 คร้ัง 

คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 19/2549  

เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 และท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2552 ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 

ท่าน ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยอาํนาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มูลขอ้ 8.1 เร่ืองโครงสร้างการจดัการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง และจะจดั

ใหมี้การประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งด่วน 

คณะกรรมการบริหารจาํนวน  3  ท่าน โดยอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดใน

แบบแสดงรายการขอ้มูลขอ้ 9  เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารร่วมกบัผูบ้ริหารเป็นประจาํประมาณเดือนละ 1 คร้ัง และจะจดัให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวาระ

เร่งด่วน 
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คณะท างานกจิกรรมเพ่ือสังคม CSR ประกอบด้วย  

1) ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะกิจกรรมเพ่ือสังคม  

2) ตวัแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานภายใตน้โยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรก่อน 

และ ชุมชนโดยรอบ โดยมีการทาํแผนประจาํปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ  

การพฒันากรรมการ และ ผู้บริหาร  

ทางบริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแล

กิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผูบ้ริหารและ เลขานุการบริษทั เพื่อยกระดบัความรู้ความสามารถท่ี

สามารถนาํมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2564 ผูบ้ริหารและกรรมการขอบริษทั เขา้รับการอบรมหลกัสูตรเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และพฒันาความรู้

ความสามารถเพ่ิมเติมดงัน้ี 

เมษายน 2564 กรรมการและผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้รับการสัมมนา Online หัวขอ้เรือ

เลก็ควรออกจากฝ่ัง : ขายดีได ้ดว้ยจุดขายท่ีโลกจาํ จดัโดยธนาคารกสิกรไทย    

พฤษภาคม 2564 กรรมการและผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้รับการสัมมนา Online เร่ืองเพลย์

ลิสท ์พลิกเกมธุรกิจ หัวขอ้ ลมเปล่ียนทิศ หยิบโอกาสจากวิกฤต เปล่ียนทิศให้ธุรกิจ

เดินต่อ จดัโดยธนาคารกสิกรไทย  

กนัยายน 2564 กรรมการและผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้รับการสัมมนา Online เร่ืองมอง

การณ์ไกล เขียนอนาคตโลกหลงัโควิด กาํหนดทิศเศรษฐกิจโลก จดัโดยธนาคาร

กสิกรไทย  

พฤศจิกายน 2564 ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 188/2021 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   

ธนัวาคม 2564 กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นบญัชีการเงิน อบรมหลกัสูตร CFO 

Refresher Course (Online Class) หัวขอ้ การเตรียมความพร้อมรับมือปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจ ประเด็นดา้นการเงินและบญัชีท่ีส่งผลต่อบริษทัจดทะเบียน จดัโดยตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร สภาพแวดลอ้ม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัใน

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนาดรายไดแ้ละกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกนัอน่ึง 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้แลว้ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั กาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนิน งานของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ในปี 2564 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ งส้ิน 0.79 ลา้นบาท ตาม

รายละเอียดในขอ้ 8.4.1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน 

ผูติ้ดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ

ผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษทั พีวี ออดิท จาํกัด ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ก็ได้ทาํการ

ประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในการตรวจสอบบญัชีประจาํปีและ    ไม่พบจุดอ่อนหรือ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหนา้รายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มี

เง่ือนไข 

นอกจากน้ีบริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน  ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกั  และกิจกรรม

ทางการเงินสําคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดไว ้และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การ

ปฏิบติัตามกฎหมาย  และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกาํหนดให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

2. การประเมินความเส่ียง 

บริษทัฯ มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ฯ รวมทั้งวเิคราะห์และติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง เพ่ือกาํหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและ

ติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 
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9. การควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

9.1 การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมได้ให้ความ

เห็นชอบต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. การควบคุมภายในองคก์ร : บริษทัฯ มีการกาํหนดโครงสร้างการกาํกบัดูแลและกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกาํกบัดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย

การดาํเนินธุรกิจท่ีวดัผลได ้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน  และกาํหนด

วิธีปฏิบติังาน ระเบียบปฏิบติังาน และบทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํความผดิ 

2. การประเมินความเส่ียง : บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งวิเคราะห์

และติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง เพ่ือกาํหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและ

ติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบติังาน: คณะกรรการมีการปฏิบติังานภายใต้ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบติังานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั และมี

ขั้นตอนในการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล : ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้

ขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ อยา่งเพียงพอ เป็นการล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไวอ้ย่าง

เป็นระเบียบ และให้ความมัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการใชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

5. ระบบการติดตาม : บริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ และ

รายงานผลการดาํเนินงานจริงรวมทั้งการทาํรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบอยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส 

นอกจากน้ี บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดศึ้กษาและประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายในดา้นบญัชีแลว้เห็นวา่มีการกาํหนดขอบเขตการปฏิบติังานท่ีรัดกุมและเหมาะสม ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ี

เป็นสาระสาํคญัในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน จึงแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเง่ือนไข 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางจิตรา  ทองสมุทร ใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 

2554 เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั  มีความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ซ่ึงมีความเขา้ใจ

ในกิจกรรม และการดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

โดยมีคุณสมบติัตามเอกสารแนบ 3 
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9.2 รายการระหว่างกนั  

รายละเอียดของรายการระหวา่งกนั 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2564 

    หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท / บุคคล 

ที่เกีย่วข้องกัน 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2564 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมการ / ผูถื้อหุน้ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายค่าท่ีดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพรรังสี 

เน่ืองจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้า

พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นคดีลม้ละลาย จึงบนัทึกเป็นรายการค่า

เช่าดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

ขายส่ิงปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ ลิฟท์ จ ํากัด 

บริเวณถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี  ตั้ งแต่วนัท่ี 30 พ.ย.55 เป็นจาํนวนเงิน 5.0 

ลา้นบาท ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า 

            - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

1.20 

0.00 

0.00 

1.20 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 ) บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านบัแต่วนั 

     ดงักล่าว 

2 ) ค่าเช่าคา้งจ่ายนบัแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2545 จนถึงวนัยกเลิกสัญญาเช่าได ้

     หยดุการเคล่ือนไหวแลว้ อยูร่ะหวา่งรอฟังผลการพิจารณาของเจา้พนกังาน 

     พิทกัษท์รัพย ์

3 ) สาํหรับอาคารส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าซ่ึงตอ้งร้ือถอนออกไป บริษทัยอ่ยได ้

     ขอใหผู้ใ้หเ้ช่าซ้ืออาคารดงักล่าว และผูใ้หเ้ช่าตกลงซ้ือในราคา 5 ลา้นบาท โดย 

     ขอชาํระราคาดว้ยการหกักลบลบหน้ีกบัค่าเช่าคา้งจ่าย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

     2555  เป็นจาํนวน 6.2  ลา้นบาท 

4) ณ.วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ภายหลงัการหักกลบลบหน้ี มีค่าเช่าคา้งจ่าย 1.20 

ลา้นบาท 

อยา่งไรกต็ามยงัคงเง่ือนไขท่ีว่าบริษทัยอ่ยจะยงัไม่ชาํระค่าเช่าจนกว่าคดีจะส้ินสุด 

และนายธงไชย แพรรังสี ยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ี

พนกังานพิทกัษท์รัพย ์หรือศาลมีคาํสั่งให้บริษทัยอ่ยตอ้งรับภาระค่าเช่ามากกว่าท่ี

บริษทัยอ่ยตั้งไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดาํเนินการดังกล่าวด้วยความ

สมเหตุสมผลตามสภาพท่ีมีขอ้จาํกดัทั้งดา้นขอ้เท็จจริง และขอ้กฎหมายอย่างสม

ประโยชน์ และสมประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท / บุคคล 

ที่เกีย่วข้องกัน 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2564 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมการ / ผูถื้อหุน้ กรรมการของบริษทัฯ ให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกูย้ืมเงินระยะ

ยาวเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยมีการคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราร้อยละ 5 

 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

12.00 

114.41 

12.00 

114.41 

 

กรรมการให้กู ้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ

บริษทัยอ่ย โดยการกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยชาํระคืน

ภายในระยะเวลา 3 ปี 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี

ความเห็นว่าการทาํรายการดงักล่าวเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่ม

บริษทัฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจาํเป็น โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าการกู ้

จากสถาบนัการเงินและเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท / บุคคล 

ที่เกีย่วข้องกัน 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2564 

บริษทั เครนแดง จาํกดั  ผูถื้อหุน้ 

(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และอะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็น

จาํนวนรวมของรายการคา้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 

ลูกหน้ีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจา้หน้ีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.40 

        65.76 

        67.13 

0.03 

 

 

0.70 

2.79 

0.74 

2.75 

 

รายการคา้ดงักล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้

หลกัเกณฑเ์ช่นลูกคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณจิราลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี

ความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการดาํเนินธุรกิจเยีย่งเดียวกบัลูกคา้รายอ่ืน  
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    หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท / บุคคล 

ที่เกีย่วข้องกัน 
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

งบการเงนิรวม 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ปี  2564 

บริษทั 20 ออ๊กชัน่ จาํกดั  ผูถื้อหุน้ 

(คุณจิราลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และอะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็น

จาํนวนรวมของรายการคา้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะเครน 

ลูกหน้ีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจา้หน้ีการคา้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 

 - ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

 

 

1.20 

14.40 

15.60 

0.00 

 

 

 

 

 

รายการคา้ดงักล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้

หลกัเกณฑเ์ช่นลูกคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีคุณจิราลกัษณ์ แพรรังสีไดเ้ขา้เป็นกรรมการบริษทั

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557  

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี

ความเห็นวา่เป็นรายการปกติในการดาํเนินธุรกิจเยีย่งเดียวกบัลูกคา้รายอ่ืน 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

ตามนโยบายของบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดให้การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นไปตามการคา้

ปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดาํเนินการไดต้ามปกติ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งนาํเสนอการทาํรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล 

รวมทั้งเง่ือนไขในการทาํรายการนั้นๆ 

สําหรับในกรณีท่ีการทาํรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกาํหนดให้ต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเขา้ทาํรายการ ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ

ชาํนาญในการพิจารณารายการดงักล่าว บริษทัฯ จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ เป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ

ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี เพ่ืออนุมติัรายการดงักล่าว

ก่อนการเขา้ทาํรายการ ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทาํ

รายการระหวา่งกนันั้นๆ 

นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษทัฯ มีความจาํเป็นท่ีจะต้องมีการทาํรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบริษทัฯ บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดให้เง่ือนไขของการทาํรายการจะตอ้งเป็นไปตามลกัษณะการ

ดาํเนินงานทางการคา้ปกติและเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการ  รวมถึงเง่ือนไขต่างๆ 

ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการทางการคา้ปกติในตลาด ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญใน

การพิจารณารายการดงักล่าว บริษทัฯ จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้นๆ เป็นผูใ้ห้ความเห็น

เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ

ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อ คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

ทั้งน้ีการพิจารณาอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 

อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ รายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แบบ 56-1 One Report) และการรายงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 3 

งบการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

สรุปรายงานการสอบบัญชี  

1) รายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับงบการเงินปี 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดย นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 จากบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ผลการดาํเนินงานรวม และงบกระแสเงิน

สดรวม ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2) รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2563 ซ่ึงตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกล่ิน ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 11888 จากบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ผลการดาํเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3) รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินปี 2564 ซ่ึงตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกล่ิน ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 11888 จากบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ผลการดาํเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 – 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2.96 0.11 5.04 0.19 11.10 0.49 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 274.94 10.31 383.53 14.40 140.11 6.19 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 178.89 6.71 107.00 4.02 147.74 6.52 

สินคา้คงเหลือ 83.83 3.14 62.42 2.34 30.34 1.34 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  35.09 1.32 33.91 1.27 25.98 1.15 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 575.71 21.59 591.90 22.22 355.27 15.69 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             

ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวยีน 13.73 0.51 5.70 0.21 0.79 0.03 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวยีน 26.58 1.00 42.19 1.58 21.90 0.97 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  52.76 1.98 291.11 10.93 287.07 12.67 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,833.91 70.66 845.47 31.73 854.94 37.75 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 751.30 28.20 636.34 28.10 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.22 0.16 0.17 0.01 0.19 0.01 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.24 0.61 16.57 0.62 56.25 2.48 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนท่ีเป็นหลกัประกนั 0.10 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 92.17 3.46 119.15 4.47 51.71 2.28 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.90 0.03 0.62 0.03 0.42 0.02 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,090.62 78.41 2,072.38 77.78 1,909.71 84.31  

รวมสินทรัพย์ 2,666.33 100.00 2,664.28 100.00 2,264.98 100.00  
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ             

หนีสิ้นหมุนเวยีน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 55.83 2.09 24.32 0.91 15.98 0.71 

เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน 507.44 19.03 435.28 16.34 158.78 7.01 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     22.00 0.83 14.12 0.62 

หน้ีสินผดินดัชาํระหน้ี 293.78 11.02 225.49 8.46 - 0.00 

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 286.46 10.74 37.00 1.40 42.49 1.88 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     99.31 3.73 64.32 2.84 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16.26 0.61 12.00 0.45 - 0.00 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 0.07 0.00 1.16 0.04 0.38 0.02 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3.01 0.12 2.65 0.10 4.65 0.20 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,162.85 43.61 859.21 32.26 300.72 13.28 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 53.11 1.99 159.27 5.98 403.88 17.83 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 253.00 9.49 449.18 16.86 451.29 19.92 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         114.41 5.05 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51.82 1.94 39.90 1.50 33.16 1.47 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18.57 0.70 21.30 0.80 14.19 0.63 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 23.84 0.90 23.38 0.88 24.17 1.07 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 400.34 15.02 693.03 26.01 1,041.10 45.97 

รวมหนีสิ้น 1,563.19 58.63 1,552.24 58.26 1,341.82 59.25 

ทุนเรือนหุ้น             

ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั 1,044,637,027 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
1,044.64   1,044.64   1,044.64   

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ - ปี 2564 และ 2563 

หุน้สามญั 758,188,031 หุน้,  ปี 2562 หุน้สามญั 757,057,874 

หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  

757.06 28.39 758.19 28.46 758.19  33.47 



 

หน้าที่ 84 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 269.47 10.11 271.73  10.20  271.73  12.00 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39.20 1.47 39.20 1.47 39.20 1.73 

กาํไรสะสม             

จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 34.38 1.29 36.67 1.38 36.67 1.61 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3.03 0.11 6.25 0.23 (182.63) (8.06) 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,103.14 41.37 1,112.04 41.74 923.16 40.75 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,666.33 100.00 2,664.28 100.00 2,264.98 100.00 
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2564 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

              

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,221.24 100.00 914.28 100.00 523.75 100.00 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (1,031.71) (84.48) (732.95) (80.17) (480.57) (91.75) 

กาํไรขั้นตน้ 189.53 15.52 181.33 19.83 43.18 8.25 

รายไดอ่ื้น 45.45 3.72 20.24 2.21 11.96 2.28 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (31.71) (2.60) (22.59) (2.47) (27.29) (5.21) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (126.27 (10.34) (107.91) (11.80) (206.90) (39.50) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (1.27) (0.14) (18.22) (3.48) 

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 77.00 6.30 69.80 7.63 (197.27) (37.66) 

ตน้ทุนทางการเงิน (73.94) (6.05) (68.11) (7.45) (39.03) (7.45) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 3.06 0.25 1.69 0.18 (236.30) (45.11) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 25.87 2.12 9.00 0.99 46.22 8.82 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 28.93 2.37 10.69 1.17 (190.08) (36.29) 

ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  31.97 2.62 10.69 1.17 (188.88) (36.06) 

  
            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.04   0.01   (0.25)   

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 757.06   758.19   758.19   
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2562 - 2564  

            หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2562 

งบการเงินรวม 

ปี 2563 

งบการเงินรวม 

ปี 2564 

งบการเงินรวม 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 308.87 221.71 (44.30) 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (43.99) (101.90) (3.67) 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (264.06) (117.73) 54.03  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 0.82 2.08 6.06  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วนัตน้ปี 2.14 2.96 5.04  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วนัส้ินปี 2.96 5.04 11.10  

 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินปี  2562 -  2564 

อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ 
ปี 2562 

งบการเงินรวม 

ปี 2563 

งบการเงินรวม 

ปี 2564 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50 0.69 1.18 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.42 0.62 1.08 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.27 0.22 (0.08) 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 3.08 2.01 2.00 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 117 179 182.46 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 2.82 2.14 10.36 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 128 169 35.22 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.64 1.90 1.62 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 137 190 225.60 

CASH CYCLE (วนั) 108 158 (7.91) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 15.52 19.83 8.25 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 2.58 5.42 (37.66) 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 978.97 447.35 - 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 2.28 1.14 (36.06) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 2.62 0.96 (18.68) 



 

หน้าที่ 87 
 

อตัราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ 
ปี 2562 

งบการเงินรวม 

ปี 2563 

งบการเงินรวม 

ปี 2564 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.09 0.40 (7.71) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 14.49 12.18 (22.36) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.48 0.35 0.23 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

 

1.42 

 

1.40 

 

1.45 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 0.43 0.73 (5.05) 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.83 0.83 (0.13) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - - 

หมายเหตุ : งบการเงินสาํหรับปี 2564 บริษทัมีการจดัประเภทรายการใหม่ เพราะบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่
จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั  
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ส่วนที่  4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการส่งแบบ 56-1 One Report 
“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรตอ้งแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่  

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ
การควบคุมภายในรวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนั กบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัฯไดม้อบหมายให้ นางสาววนิดา   ดาราฉาย  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่
มีลายมือช่ือของ นางสาววนิดา ดาราฉาย กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ช่ือ-นามสกุลผู้รับมอบอ านาจ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 

  

นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริษทั  

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

   

1. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

   

2. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท             เอกสารแนบ 1 

ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ 

81  Ph.D. University of Illinois M.A. 
(ECON.) University of 
Philippines  

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ผา่นการอบรม 

 The Role of Chairman (RCM) 
year 2001 (IOD) 

 Director Certification Program 
(DCP) year 2002 (IOD) 

 Audit Committee Program 
(ACP) year 2004 (IOD) 

 บทบาทคณะกรรมการในการ
กาํหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 
2009 (IOD) 

- - 2552 – ก.ค. 2564 

2550 – ปัจจุบนั 

 
 

2547 – ปัจจุบนั 

 ประธานกรรมการ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษทั 
เอน็.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนโรงพยาบาล
ลาดพร้าว 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

ดร.ภูมิพิชยั ธารดาํรงค ์

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ 

61  Ph.D. University of Nebraska-
Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok 
University / Entrepreneur 
Creation (Business 
Administration) 

 ปริญญาโท สาขา  Schiller-
Stamford Int’l University (Public 
Administration) 

 ปริญญาตรี Bangkok  University, 
Thailand (LAW) 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP) 188/2021 

- - ก.ค. 64 – ปัจจุบนั 

2555 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2561 - ปัจจุบนั 

 ประธานกรรมการ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานท่ีปรึกษา บริษทั ประตูไทย จาํกดั และ

องคก์รภาคเอกชน 
 อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

กรุงเทพ SME  
 อาจารยบ์รรยายพิเศษ มหาวทิยาลยัทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 วิทยากรประจาํรายการวิทย ุFM106 และรับเชิญ

ทางสถานีโทรทศัน์และวทิยอ่ืุนๆ 
 รองเลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
 กรรมการวิสามญั Smart City กรุงเทพมหานคร 
 อนุกรรมาธิการ ติดตามตรวจสอบประเมินผล 

รัฐวสิาหกิจ สภาผูแ้ทนราษฎร 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นายวชัรินทร์ ดวงดารา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
 กรรมการอิสระ  

62  นิติศาสตร์บณัฑิต (มธ.) 
 เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตย

สภา) 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-

MBA ม.เกษตรศาสตร์) 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP)  12/2004 

 Director Certification Program 
(DCP)  74/2006  

- - ปัจจุบนั 
2549-ปัจจุบนั 
 
 
 
2554-ปัจจุบนั 
 
2561-ปัจจุบนั 
 

 ทนายความ / ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นางวีระวรรณ บุญขวญั 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 
 

52  ปริญญาโท  สาขา. Finance & 
International Business, 
University of Wisconsin, USA. 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program 
(DCP) year 2008 (IOD) 

 Investment Consultant ( IC ) 
Licensse จาก SET 

 CFP (Certified Financial 
Planner) Module 5 

 Non-life Insurance Agent 
License 

 

- - 2562 - ปัจจุบนั 

 

 

 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 

2550 - 2558 
 

2549 - ปัจจุบนั 

 
 

2545 - 2550 
 

2543 - 2545 
 

2542 - 2543 

 ท่ีปรึกษาการเงิน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง 
จาํกดั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการการเงิน และกรรมการ 
บริษทั บีบีบี แอนด ์ว ีจาํกดั 

 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
หา้งหุน้ส่วนสามญั ท่ีปรึกษาการเรียนรู้ กรวิชญ ์

 กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 Chief Financial Officer (CFO) 
Business Consultant & Advisory Co., LTD. 

 General Manager 
A Thai Market Co., LTD. 

 Analyst-Asset Management 
Bangkok Capital Aluance Co., LTD 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

   กฎหมายป้องกนั และปราบปราม
การฟอกเงินและต่อตา้นการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ี
มีอนุภาพทาํลายลา้งสูง (สาํหรับ
ธุรกิจประกนัชีวิต) 

 คุณวฒิุวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน 
(AFPT) สมาคมนกัวางแผน
การเงินไทย 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นายมกรา โกศลัวิตร 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  ปริญญาโท สาขา. Management, 
Seattel Pacific University, USA. 

 ปริญญาตรี สาขาการ
บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Certification Program 
(DCP) year 2004 (IOD) 

 Investment Planner since 2017 
 CFP (Certified Financial 

Planner) M1-6 (2558) 
 การบริหารความเส่ียงองคก์ร 

(Corporate Risk Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, พ.ศ. 
2561 

 ISO 9001 
 Business Strategy Design, IMC 

Thailand  พ.ศ. 2562 

- - 2563 – ปัจจุบนั 
 

2561 – ปัจจุบนั 

2548 – 2563 
 

2548 – 2563 

2548 – 2562 
 

2545 - 2551 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษา บริษทั AEC จาํกดั 
 กรรมการ 

บริษทั Bangkok SMBC Consulting จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั BSL Leasing Company จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั Bangkok Mitsubishi UFJ 

Lease จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั Union Metal Corporation 

จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นายธงไชย  แพรรังสี 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
 

69  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 

 

18.06 บิดาของ 

นางสาว 

จนัทร์จิรา 

แพรรังสี 

พ.ค.59 – ปัจจุบนั 
 

ก.ย.57 – พ.ค.59 
 

ธ.ค. 55–ส.ค.57 
 

2548 - 2555 
 

2549 - ปัจจุบนั 
 

2539 - ปัจจุบนั 
 

2537 -ปัจจุบนั 
 

2535 - ปัจจุบนั 

 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาผูบ้ริหาร 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
กรรมการผูมี้อาํนาจ  บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ประเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูมี้อาํนาจ
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นายชชัวฏั ภู่พนัธาภกัด์ิ 

 รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
 

41  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- - มิ.ย.62- ปัจจุบนั 
 

ก.ย. 64 -ปัจจุบนั 
 

ก.ค.61-พ.ค.62 
 

ม.ค.57-มิ.ย.61 
 

ส.ค.54-ธ.ค.56 
 

ต.ค.50-ก.ค.54 

 

 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ/
กรรมการผูมี้อาํนาจ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครนเซอร์วสิ จาํกดั 

 ผูจ้ดัการศูนย ์ศูนยธุ์รกิจลูกคา้  SMEs  
ธนาคารออมสิน 

 ผูจ้ดัการธุรกิจสัมพนัธ์ 
ธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั (มหาชน) 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการธุรกิจสัมพนัธ์ 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 เจา้หนา้ท่ีธุรกิจสัมพนัธ์ 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

น.ส. อุทยัวรรณ  เรืองโรจน์วิริยา 

 รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
 

47  บญัชีมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรม
ศาสตร 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 

(DAP) year 2019 (IOD) 

 Strategic CFO in Capital 
Markets Program รุ่นท่ี 8 (SET) 

- - มิ.ย.62 – ปัจจุบนั 
 

ก.ย. 64 -ปัจจุบนั 
 

2561-2562 
 

2550-2561 
 

2546-2550 
 

2540-2546 

 

 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการ/
กรรมการผูมี้อาํนาจ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครนเซอร์วสิ จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
บริษทั เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั บา้นสุขมุวิท1 จาํกดั 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั บิวต้ีเซีย อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 ผูส้อบบญัชี อาวโุส 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จาํกดั 

 



 

หน้าที่ 98 
 

ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นางสาววนิดา ดาราฉาย 

 ผู ้ช่ วยประธานเจ้าหน้า ท่ี
บริหาร 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
 เลขานุการบริษทั 

54  ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
(ภาษาองักฤษ) 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
ผา่นการอบรม 

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

(CSP) year 2005 (IOD) 

3.71 - มิ.ย.58 – พ.ค.61 
 

2547  – ปัจจุบนั 
 

2549  - ปัจจุบนั 
 

2544  - ปัจจุบนั 

 

 

 

 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 

 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ กรรมการผู ้
มีอาํนาจ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครนเซอร์วสิ จาํกดั 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั เดอะเครนแหลมฉบงั จาํกดั 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 

 

นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี 

 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
 

41  ปริญญาโท สาขา Organization 
Change and Development 
Hawaii Pacific University 
 
ผา่นการอบรม 

 Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program 
(DCP) Class 167 /2012 (IOD) 

4.09 บุตรีของ 

นายธงไชย 

แพรรังสี 

ปัจจุบนั 
 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 
 

2556 – 2560 
 

2549 – 2556 

 ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการผูมี้อาํนาจ 
บริษทั ชูไก จาํกดั  (มหาชน) 
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 
อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทฯ 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นางสาววิไล นกัวฬิา1 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

53  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

- - 2555 - มี.ค. 2564 
 

2550 - 2555 
 

2540 - 2550 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี-การเงิน 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 

 หวัหนา้แผนกบญัชี-การเงิน 
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 

หมายเหตุ :  กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นและไดต้รวจสอบแลว้วา่ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีกรรมการทุกท่านยงัไดผ้า่นการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

1. นางสาววไิล นกัวฬิา ลาออกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย            เอกสารแนบ 2  

ช่ือ - สกลุ 
บริษัท ชูไก จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท เดอะเครน  

เซอร์วสิ จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  

แหลมฉบัง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  

ระยอง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  

เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 

ผศ.ดร.พิบูลย ์ลิมประภทัร 1, 3     

ดร. ภูมิพิชยั ธารดาํรงค ์ 1, 3     

นายวชัรินทร์ ดวงดารา 3, 6, 10     

นางวีระวรรณ บุญขวญั 3, 7, 11     

นายมกรา โกศลัวิตร 3, 7     

นายธงไชย แพรรังสี 2, 3, 4, 9 3 3 3 3 

นายชชัวฎั ภู่พนัธาภกัด์ิ 3, 5, 9     

นางสาวอุทยัวรรณ เรืองโรจน์วิริยา 3, 5, 9     

นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9, 11 3 3 3 3 

นางสาวจนัทร์จิรา แพรรังสี 3, 5, 9  3 3  

นางสาวเจนจิรา แพรรังสี    3, 8  

นายนพดล คุปตสรรค ์  3, 8    

หมายเหตุ : 1    ประธานกรรมการ 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ               10        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 2   รองประธานกรรมการ 7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                     11        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 3 กรรมการ 8 กรรมการผูจ้ดัการ 

 4 ประธานกรรมการบริหาร 9 ผูบ้ริหาร 

 5 กรรมการบริหาร   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 3 

ช่ือ – สกลุ 

ต าแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นางจิตรา ทองสมุทร1 

 ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

58  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
ผา่นการอบรม 

 กลยทุธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าใหก้บัองคก์ร (สภาวิชาชีพบญัชี) 

 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน รุ่น 
1/55 (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 เทคนิคการตรวจสอบบญัชี (สภาวชิาชีพ) 
     

2555 – ม.ค. 2564 
 

2547 – 2554 
 

2543 – 2547 
 

2541 – 2542 
 

2539 – 2541 

 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินอาวโุส 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
บริษทั เฟดดูรา จาํกดั 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
บจ. ทีเอน็ที เอก็ซ์เพรส เวิลด์ไวน์ (ประเทศไทย) 

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
บริษทั คาร์อิมเมจ จาํกดั 

หมายเหตุ : 1.  นางจิตรา ทองสมุทร  ลาออกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินทรัพย์สิน            เอกสารแนบ 4 

 ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมนิ วนัที่ประเมิน วตัถุประสงค์การประเมนิ ราคาประเมนิ (บาท) 
1. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : 
 
 
 

เป็นท่ีดินเปล่า จาํนวน 2 แปลง (โฉนดเลขท่ี 
2880-2882และ 3107) เน้ือท่ีดินรวม 7-1-61.0 
ไร่ หรือ 2961.0 ตารางวา 

บริษทั แอคคิวเรท แอดไว
เซอร่ี จาํกดั 
ผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
นายกานต ์ อศัวปานทิพย ์ 

18 มกราคม 2565 เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
และ เพ่ือบนัทึกมูลค่าทางบญัชี 

25,170,000.00 บาท 

 ท่ีตั้งทรัพยสิ์น :   ถนนท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี-คอ้ล่าง (ทล.
417) ตอนทางเล่ียงออกถนนสายเอเชีย (ทล.41) 
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

   

วิธีการประเมิน :  วิธเปรียบเทียบราคาตลาด     
กรรมสิทธ์ิการถือครอง : ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์     
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)     
ภาระผกูพนั :  จาํนองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)     
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 ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมนิ วนัที่ประเมิน วตัถุประสงค์การประเมนิ ราคาประเมนิ (บาท) 
2. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : 
 
 
 

เป็นท่ีดินเปล่า  โฉนดเลขท่ี 39315 เน้ือท่ีดิน 
22-1-64.3 ไร่ หรือ 8,964.3 ตารางวา  
 

บริษทั แอคคิวเรท แอดไว
เซอร่ี จาํกดั 
ผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
นายกานต ์อศัวปานทิพย ์ 

19 มกราคม 2565 เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
และ เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าทาง
บญัชี 

23,300,000 บาท 

  ท่ีตั้งทรัพยสิ์น :   ถนนพหลโยธิน(ทล.1) กม.448+400 ตาํบล
คลองแม่ลาย อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร จงัหวดั
กาํแพงเพชร 

ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

   

วิธีการประเมิน :  เปรียบเทียบราคาตลาด     
กรรมสิทธ์ิการถือครอง : ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์     
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)     
ภาระผกูพนั :  จดจาํนองเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร ซีไอบีซี 

(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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 ทรัพย์สินที่ประเมิน ผู้ประเมนิ วนัที่ประเมิน วตัถุประสงค์การประเมนิ ราคาประเมนิ(บาท) 
3. ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง : 
 
 
 

อาคารพาณิชย ์4 ชั้น มีชั้นลอย จาํนวน 3 คูหา 
(โฉนดเลขท่ี 46890 และ 46896) เน้ือท่ีดินรวม 
51.40 ตารางวา  
 

บริษทั แอคคิวเรท แอดไว
เซอร่ี จาํกดั 
ผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน 
นายกานต ์อศัวปานทิพย ์ 

17  มกราคม 2565 เพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
และ เพื่อบนัทึกมูลค่าทางบญัชี 

13,700,000 บาท 

   ท่ีตั้งทรัพยสิ์น :   เลขท่ี 53/81-82 และ53/111 หมู่ 9 โครงการ
แหลมฉบงัซิต้ี ถนนสุขมุวทิ (ทล.3) ตาํบลทุ่งศุ
ขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

   

วิธีการประเมิน :  เปรียบเทียบราคาตลาด     
กรรมสิทธ์ิการถือครอง : ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบูรณ์     
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ : บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั     
ภาระผกูพนั :  จาํนองเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร กรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) 
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                                                                                                                 เอกสารแนบ 5 

ส่วนที่ 1 

บททัว่ไป 

วสัิยทศัน์  

มุ่งมัน่เป็นบริษทัชั้นนาํท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งสูงสุดดา้นการใหบ้ริการเคร่ืองจกัรกลหนกั   และการก่อสร้าง

งานฐานราก ทั้งในดา้นความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภยั และการใหบ้ริการอยา่งเช่ียวชาญทุ่มเท 

พนัธกจิ 

 ใหบ้ริการอยา่งทุ่มเท ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน และดีท่ีสุด เพ่ือตอบแทนความไวว้างใจท่ีลูกคา้มีใหก้บัองคก์ร 

 พฒันาคุณภาพและเพ่ิมศกัยภาพพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศเขา้มาพฒันาใชใ้นประเทศไทย 

 สร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานดว้ยระบบ QEHS,  ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018 

 ช่วยเหลือและเสียสละเพ่ือผูอ่ื้น โดยเร่ิมจากภายในองคก์ร สู่ชุมชน 
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ส่วนที่ 2 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) 

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการบริหารและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดย้ึดมัน่

ในแนวทางการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมุ่งมัน่ท่ีจะกาํกบั

ดูแลกิจการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ัง่ยืน มีผลประกอบการท่ีดี บริหารงานดว้ยความโปร่งใส เท่าเทียม เป็น

ธรรม มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่สามารถตรวจสอบได ้อนันาํไปสู่การสร้างความเจริญกา้วหนา้ใน

เชิงธุรกิจท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social, Governance:ESG) ซ่ึงถือเป็นรากฐานสาํคญั

ในการเสริมสร้างศกัยภาพให้ธุรกิจมีความเขม้แข็งและเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน รวมทั้งมุ่งเนน้ในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้ง ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี รวมถึงพนกังาน 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัยงัไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอ้ย่างบูรณาการเพ่ือความ

พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้กนั รวมทั้งดาํเนินธุรกิจโดยใชค้วามรู้ควบคู่การมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบติั 

เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอ้ม และมีความมัน่คงเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน และมี

ความสุข 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

(Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ฉบบัใหม่ ท่ีออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํ CG Code มากาํหนดเป็นนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทั เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูน้าํสูงสุดขององคก์รไดน้าํไปปรับใชต้าม

บริบททางธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
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โดยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

หลกัปฏิบัติ 1  

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ยัง่ยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board 

หลกัปฏิบัติ 1.1  

คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให้องคก์รมีการ

บริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1) การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

หลกัปฏิบัติ 1.2  

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกิจการให้นาํไปสู่ผล (governance 

outcome) อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

(1) สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

(2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (ethical 
and responsible business) 

(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (good corporate 
citizenship)  

(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

หลกัปฏิบัติ 1.3  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั (duty 

of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หลกัปฏิบัติ 1.4  

คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขตการ

มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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หลกัปฏิบัติ 2  

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน Define Objectives that Promote 

Sustainable Value Creation 

หลกัปฏิบัติ 2.1  

คณะกรรมการตอ้งกาํหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความ

ยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคม

โดยรวม 

หลกัปฏิบัติ 2.2  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง

และ / หรือประจาํปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนํา

นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

หลกัปฏิบัติ 3  

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness 

หลกัปฏิบัติ 3.1  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้ งในเร่ืองขนาด 

องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัท่ีกาํหนดไว ้

หลกัปฏิบัติ 3.2  

คณะกรรมการตอ้งเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ 

หลกัปฏิบัติ 3.3   

คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน 

เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

หลกัปฏิบัติ 3.4  

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้โครงสร้างและอตัรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมาย

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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หลกัปฏิบัติ 3.5  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่ง

เพียงพอ 

หลกัปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทั

ยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัยอ่ยและ

กิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

หลกัปฏิบัติ 3.7  

คณะกรรมการตอ้งมีหนา้ท่ีจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาํไปใชส้าํหรับการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย  

หลกัปฏิบัติ 3.8  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุก

คนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัปฏิบัติ 3.9  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้มัน่ใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบัติ 4  

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management 

หลกัปฏิบัติ 4.1  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีดาํเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหาร

ระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

หลกัปฏิบัติ 4.2  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหมี้การกาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบัติ 4.3  

คณะกรรมการตอ้งมีความเขา้ใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ

การดาํเนินงานของกิจการ 
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หลกัปฏิบัติ 4.4  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบัติ 5  

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ Nurture Innovation and Responsible 

Business 

หลกัปฏิบัติ 5.1  

คณะกรรมการตอ้งให้ความสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบัติ 5.2  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

และสะทอ้นอยูใ่นแผนดาํเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (strategies) ของกิจการ 

หลกัปฏิบัติ 5.3  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจัดสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติ 5.4  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีจดัใหมี้กรอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ

และพฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของ

กิจการ 

หลกัปฏิบัติ 6  

ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม Strengthen Effective Risk  

หลกัปฏิบัติ 6.1  

คณะกรรมการตอ้งกาํกบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัปฏิบัติ 6.2  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

หลกัปฏิบัติ 6.3  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหว่างบริษทักบั

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและ

โอกาสของบริษทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

หลกัปฏิบัติ 6.4  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน และ

ส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

หลกัปฏิบัติ 6.5  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ี

เบาะแส 

หลกัปฏิบัติ 7 

รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity 

หลกัปฏิบัติ 7.1  

คณะกรรมการตอ้งมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัติ 7.2  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

หลกัปฏิบัติ 7.3  

ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการตอ้งมัน่ใจไดว้่า 

กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีพิจารณาจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 
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หลกัปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียม

กนั และทนัเวลา 

 หลกัปฏิบัติ 7.6  

คณะกรรมการมีหนา้ท่ีส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

หลกัปฏิบัติ 8  

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders 

หลกัปฏิบัติ 8.1   

คณะกรรมการตอ้งดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 8.2     

คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

หลกัปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

คณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฉบับ

ดงักล่าวน้ีแลว้ และมีมติอนุมติัใหบุ้คลากรทุกระดบัของ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย พิจารณาทาํความ

เขา้ใจนโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ีโดยละเอียด และใหน้าํไปยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

เพ่ือส่งเสริมใหบ้ริษทัมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

 

( ดร.ภูมิพิชยั ธารดาํรงค ์) 

  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
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จรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงกาํหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ข้ึนไวเ้ป็นมาตรฐานเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ยดึถือ

เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพ  โดยมุ่งหวงัใหก้ารบริหารและการปฏิบติังานมีความ

ซ่ือสัตยย์ติุธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ควรแก่ความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจของคู่คา้ และลูกคา้ตลอดจนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบริษัท 

1.1 ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  

1.2 ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.3 ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสังคม  

1.4 ดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกรายดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 

1.5 เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา ถูกตอ้ง และโปร่งใสอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งระมดัระวงัไม่ให้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความสับสนและสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริงของสารสนเทศ 

1.6 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ ลูกคา้ รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

ต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอม 

1.7 ดูแลและปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาความรู้

ความกา้วหนา้ใหพ้นกังาน และสร้างค่านิยมท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร มากกวา่ส่วนตน 

1.8 เคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของแต่ละบุคคล ไม่เก่ียวข้องและไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิ

มนุษยชน 
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2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

2.1.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่ง

เคร่งครัด โดยยดึถือผลประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัสาํคญัในการตดัสินใจ  

2.1.2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี โดยมีความรับผิดชอบต่อบริษทั ผูถื้อ

หุ้น คู่คา้ ลูกคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคล

ทุกกลุ่มดงักล่าว 

2.1.3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

2.1.4 รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความเป็นธรรม 

2.1.5 รักษาความลบัโดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ พนักงาน และการดาํเนินงานของ

บริษทั ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอม 

2.1.6 ไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือประโยชน์ทางการเงินส่วนตนและผูอ่ื้น  

2.1.7 ไม่ใชต้าํแหน่งหน้าท่ีการเป็นกรรมการเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธุรกิจกบับริษทั 

รวมทั้งผูท่ี้กาํลงัติดต่อเพ่ือดาํเนินธุรกิจกบับริษทั ไม่วา่จะเป็นการรับเงิน ของขวญั และผลประโยชน์

อ่ืนๆ 

2.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

2.2.1 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยยดึถือผลประโยชน์

ขององคก์รเป็นหลกัสาํคญัในการตดัสินใจ  

2.2.2 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสีย และตัดสินใจ

ดาํเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ และพนกังาน 

2.2.3 บริหารงานด้วยความระมัดระวงัรอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลเป็นตัวอย่างในการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยา่งมีจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุถึงวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย

ของบริษทั 

2.2.4 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม และไม่ใชอ้าํนาจ

ในทางท่ีมิชอบ 
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2.2.5 แสดงความยดึมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับพนกังาน

อ่ืน เสริมสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้เอ้ือต่อการปฏิบติัตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้ง

มุ่งมัน่ท่ีจะป้องปราม และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.2.6 สนบัสนุนการสร้างศกัยภาพในความกา้วหนา้ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน จดั

สวสัดิการให้พนกังานอยา่งเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของ

พนกังาน 

2.2.7 ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

เพ่ือให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบังาน และพิจารณานาํไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 

2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน  

2.3.1 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัและ

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัโดยเคร่งครัด 

2.3.2 ปฏิบติังานโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ดว้ยความอุตสาหะขยนัหมัน่เพียร 

พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน  

2.3.3 มีทศันคติท่ีดีต่อบริษทั ให้ความเคารพ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดย

ชอบดว้ยนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

2.3.4 ปฏิบติัตนภายใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสีย มีความสมคัรสมาน

สามคัคี และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อให้เกิด

ความขดัแยง้ ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนและบริษทั รวมทั้งหลีกเล่ียงการนาํขอ้มูลหรือ

เร่ืองราวของผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผย หรือวิพากษว์ิจารณ์

ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งต่อเพ่ือนพนกังานและต่อบริษทั 

2.3.5 หลีกเล่ียงการใหแ้ละการรับของขวญัของกาํนลัอนัมีมูลค่ามาก หรือเพ่ือหวงัผลตอบแทน  

2.3.6 รักษาช่ือเสียงของบริษทั และจะไม่กระทาํการใดๆ ใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั 

2.3.7 รักษาความลบัของบริษทั ไม่เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร นวตักรรม ทั้งทางวตัถุและทางความคิด อนัจะมี

ผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั และจะไม่นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนา้ท่ีการงานไปหาประโยชน์

ส่วนตน 
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2.3.8 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัให้คงสภาพดี ไม่ทาํให้เส่ือมสลายก่อนเวลาอนั

สมควร 

2.3.9 พนกังานจะไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทาํธุรกิจแข่งขนักบั

บริษทั หรือขดัผลประโยชน์กบับริษทั โดยทางตรงและทางออ้ม 

2.3.10 ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียทางการเงินกบัลูกคา้ หรือคู่คา้ไม่วา่จะอยูใ่นฐานะท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หุ้นส่วน 

ผูถื้อหุ้น กรรมการ เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หรือท่ีปรึกษา ซ่ึงถา้มีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวตอ้งเปิดเผยให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

2.3.11 ให้บริการท่ีดี ถูกตอ้ง รวดเร็ว เตม็ใจ จริงใจ สุภาพ ซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อลูกคา้เสมอ และช้ีแจงให้ลูกคา้

ทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได ้รวมทั้งมีหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ 

2.3.12 ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์สุจริต และดว้ยความเสมอภาค 

2.3.13 ไม่นาํความลบั หรือขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

3. จรรยาบรรณต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

3.1 ต่อผู้ถือหุ้น 

3.1.1 พฒันากิจการให้เจริญเติบโตกา้วหนา้ มัน่คง มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบั

การลงทุนของผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดหลกัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่ง

ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

3.1.2 นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการฐานะขอ้มูลทางการเงินการบญัชี และรายงาน

อ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความจริง รวมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโนม้ใน

อนาคตขององค์กรทั้ งในดา้นบวกและด้านลบ ซ่ึงตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูล

สนบัสนุน และมีเหตุผลอยา่งเพียงพอ 

3.1.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

3.2 ต่อพนักงาน 

3.2.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

3.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้าง

บรรยากาศท่ีดีในการทาํงานและปราศจากการคุกคามใดๆ ทั้งส้ิน ตลอดจนหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ 
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ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม และ

สร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน   

3.2.3 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลั รวมถึงการลงโทษ ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้นเป็นเกณฑ ์

3.2.4 ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

3.2.5 พนกังานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกาํหนด 

3.2.6 รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

3.2.7 ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ

และผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีสวสัดิการพนักงาน โดยจะไม่เลือก

ปฏิบติัต่อพนกังาน 

3.3 ต่อลูกค้า 

3.3.1 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบแจง้

กบัลูกคา้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

3.3.2 ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการ 

3.3.3 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพท่ีดี  

3.3.4 ให้ความสําคญัในการรักษาความลบัของลูกค้าและไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

3.3.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

3.4 ต่อคู่ค้า 

3.4.1 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรับแจง้

กบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

3.4.2 ไม่เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้ ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมระหวา่งคู่คา้ 

3.4.3 ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
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3.4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง

ครบถว้นและป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัซ้ือจดัหา 

3.4.5 การจดัซ้ือจดัหาตอ้งดาํเนินการอยา่งโปร่งใสโดยให้ขอ้มูลแก่คู่คา้อยา่งเท่าเทียมกนั ถูกตอ้ง และ ให้

ระยะเวลาอยา่งพอเพียงในการเตรียมตวั และ/หรือ เสนอราคาต่อบริษทั 

3.4.6 ไม่ทาํการคา้กบัคู่คา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ไดแ้ก่ หมวด 3 การใชแ้รงงาน

หญิง และ หมวด 4 การใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

3.4.7 การจดัซ้ือ จดัหา ตอ้งกาํหนดเกณฑใ์นการประเมินท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ QA / QC, Safety 

Health and Environmental Capabilities เพ่ือใหไ้ดคู้่คา้ท่ีมีคุณภาพ 

3.5 ต่อเจ้าหนี ้

3.5.1 ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ี กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบ

แจง้กบัเจา้หน้ีเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

3.5.2 รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อเวลาใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.5.3 บริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถใหก้ารชาํระหน้ีท่ีดี  

3.6 ต่อคู่แข่งทางการค้า 

3.6.1 ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และเป็นธรรม ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีดูแลทางดา้นการ

แข่งขนัทางการคา้ 

3.6.2 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 

3.6.3 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

3.6.4 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

3.6.5 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้าย โดยปราศจากความจริง 

จรรยาบรรณของบริษทัถือเป็นวนิยัอยา่งหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ตอ้งดาํรงตน

และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจะถูกพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบ 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวชัรินทร์ ดวงดารา  

นางวีระวรรณ  บุญขวญั และนายมกรา โกศลัวิตร กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติั

ครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษทั 

ให้กาํกบัดูแล โดยในรอบปีบญัชี 2564 ไดจ้ัดให้มีการประชุมทั้ งส้ิน 7 คร้ัง ซ่ึงในการประชุมไดใ้ห้ผูบ้ริหาร ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ช้ีแจงในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดด้งัน้ี  

1. สอบทานใหมี้รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีรวมทั้ งการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั และรับทราบขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุมติั โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดร่วมกับผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่า

กระบวนการจดัทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 

เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับปี 2564 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจน

รับทราบผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไดเ้สนอฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนา้การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
รับทราบและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯในดา้นต่างๆ การบริหารความเส่ียงทางการเงิน การ

บริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานสําหรับธุรกิจท่ีดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั  รวมถึงการบริหารความเส่ียงสําหรับ

แผนการลงทุน เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รับทราบการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศและ

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมพิจารณา คดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา และขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565  ให้แต่งตั้ง นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 

4917 หรือ  นายเทิดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3787 หรือ นางสาวชุติมา วงษศ์ราพนัธ์ชยั ผูส้อบบญัชี

ทะเบียนเลขท่ี 9622 หรือ นายบุญเกษม  สารกล่ิน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  11888 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จาํกดั หรือ
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ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในสํานกังานเดียวกนั เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษทัฯ 

รวมทั้งเสนอจาํนวนเงินค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับปี  2565 

 

 

 

                                                                                                   

                                                     (  นายวชัรินทร์  ดวงดารา  ) 

                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อ่ืนๆ           เอกสารแนบ 7 

- ไม่มี - 

 




