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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
           หนวย : ลานบาท 

 2552 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%) 

2553 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%) 

2554 
งบการเงิน

รวม 

+ / -  
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
 

 
 

138.64 
1,791.51 

580.95 
963.93 
827.58 

 

 
 

-56.99 
-7.00 

-13.76 
-1.91 

-12.30 

 
 

203.04 
1,748.02 

581.27 
862.60 
885.42 

 
 

+46.45 
- 2.43 
+ 0.05 
- 10.51 
+ 6.99 

 
 

299.90 
2,015.80 

743.06 
1,066.67 

949.13 

 
 

+47.70 
+15.32 

+ 27.83 
+23.66 
+ 7.20 

+ 
 
รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
กําไรขั้นตน 
EBITDA 
กําไรสุทธิ 
 

 
 

126.59 
345.70 
472.30 
81.47 

178.07 
(93.59) 

 
 

-59.99 
-26.94 
-40.18 
-68.21 
-51.86 

-396.64 

 
 

225.82 
375.70 
601.52 
204.67 
233.19 
57.84 

 
 

+ 78.38 
+ 8.68 

+ 27.36 
+ 151.21 
+ 30.95 

+ 161.80 

 
 

493.21 
463.20 
956.40 
303.24 
279.41 
98.72 

 
 

+ 118.41 
+ 23.29 
+ 58.99 
+ 48.16 
+ 19.82 
+ 70.68 

 
 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 
อัตรากําไรสุทธิ (%)  

 
 

0.24 
1.16 
3.76 

(10.57) 
17.25 

(19.82) 

  
 

0.36 
0.97 
5.76 

    6.75 
34.02 
9.62 

 
 
 

 
 

0.40 
1.12 
9.20 

    10.76 
31.71 
10.32 

 
 
 

 
 
 

อัตราสวนทางการเงิน 

งบดุล 

งบกําไรขาดทุน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน คือ นายวัชรินทร ดวงดารา  
นายสุรินทร เปรมอมรกิจ นายเจษฎา  พรหมจาต และ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
 ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯให
กํากับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2554 ไดจัดใหมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน 
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี้  
 
1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
  - สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2554 ของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชี รวมท้ังการเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ และรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีการ
แลกเปล่ียนความคิดรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํา และการ
เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 

-  สอบทานผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญจากการจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
สากล (International Financial Reporting Standards) ของบริษัทฯ และกลุมบริษัท เพ่ือเตรียมความพรอมในการปรับจาก
มาตรฐานการบัญชีของไทยในปจจุบันเขาสูมาตรฐานการบัญชีสากลซึ่งมีผลบังคับใชในป 2554  
 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก เชน 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับป 2554 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการ
ตรวจสอบ และขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขตามควรแก
กรณี รวมท้ังติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 
3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯในดานตางๆ การบริหารความเส่ียงทางการเงิน การบริหาร
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน  รวมถึงการบริหารความเส่ียงสําหรับแผนการลงทุน เปน
ตน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 

 
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศและ
ขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอ
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ตอไป ใหแตงต้ัง นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917หรือ 
นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 
หรือ นายอุดม  ธนูรัตนพงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงาน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2555 
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การที่เกี่ยวโยงก
ษัทท่ีเกี่ยวของ 
นของบริษัทท่ีเกี
ะหวางกันดังกล
เปนไปตามสัญ
 

ไดจัดทํางบกา
ดําเนินธุรกิจ 
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กี่ยวของหรือบ ิ
ลาวเปนรายการ
ญาและขอตกล
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 ....................
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ขอมูลทั่วไป 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียน 
บริษัท   :    ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีต้ัง   : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
    กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท  : 0-2229-2800,0-2654-5599 
โทรสาร    : 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต :    นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร 
เลขทะเบียน  : 4917   
บริษัท   : เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
โทรศัพท  : 0-2645-0109 
โทรสาร    : 0-2645-0110 
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ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ CRANE) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chu Kai Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจ : เปนตัวแทนจําหนายเครื่องจักรกลใหม ประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION  จากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย   
 : จําหนาย และซอมแซมเคร่ืองจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง 
 : ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการ

กอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึง
การใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 42/62 หมูท่ี 14 ซอยจรรยวรรธ 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ท่ีตั้งบริษัทยอย : บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) 
42/51 หมู14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

  บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL) 
195/95 หมู 5 ตาํบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

  บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (TCR) 
4/2 หมู 4 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

  บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) 
68/55 หมู 10 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

Website : www.chukai.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000412 
โทรศัพท : 0-2715-0000, 0 -2316 -2873 -7 
โทรสาร : 0-2316-6574, 0-2316-6637   
ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว : 450,000,000 บาท 
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ประวัตคิวามเปนมาโดยสรุป       
 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแตป 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกล
หนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง 
ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร 
และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด( TCS ) ตอมาเมื่ออุตสาหกรรม
ตาง ๆ มีการขยายตัว คุณธงไชย แพรรังสี จึงไดมีการจัดต้ัง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด( TCL ) บริษัท เดอะเครน 
ระยอง จํากัด ( TCR ) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด( TCH ) เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขต
อุตสาหกรรมตาง ๆ และในป 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังไดมีการจัดต้ัง บริษัท ชูไก จํากัด( CRANE ) ขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจ
นําเขาเคร่ืองจักรใชแลวจากตางประเทศเพ่ือจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและจําหนายอะไหล ใหกับบริษัท
ในกลุมและลูกคาท่ัวไป ตอมาในป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯใหม 
บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด( TCL ) บริษัท เดอะเครน 
ระยอง จํากัด( TCR ) บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด( TCH ) และในป 2549 ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ใน
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด( TCS ) นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม โดย บริษัท ชูไก 
จํากัด( CRANE )จะทําหนาท่ีในการจําหนายและซอมแซมเคร่ืองจักรเปนหลัก สวนบริษัทยอยจะใหบริการเชาและขนสง สําหรับ
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
ป 2533 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ท่ีบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.3 ดวยทุนจดทะเบียนและ

ชําระแลว 2.00 ลานบาท ใหบริการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลว 
 
ป 2534 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 20.00 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยาย

ธุรกิจ 
 
ป 2535 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ 
และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตู
คอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
ประเภทตาง ๆ ในบริเวณหนาทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี 

 
ป 2537 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (TCR) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือประกอบ

ธุรกิจจําหนายและซอมแซมเคร่ืองจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ัง
เครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทน
เนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภท
ตาง ๆ เพ่ือรองรับลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
ป 2539 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาทท่ีบริเวณรังสิต เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ 
และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตู
คอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
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ประเภทตาง ๆโดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในบริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และจังหวัดตาง 
ๆ ทางภาคใต 

 
26 พ.ค. 2540 เพ่ือใหเกิดการแบงแยกลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานการจําหนายและการใหบริการ รวมถึงการ

ใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก จึงไดมีการจัดต้ังบริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) ดวยทุนจดทะเบียน 
1.00 ลานบาท ท่ี ถ.บางนา-ตราด กม.7 เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการนําเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ 
หรือซื้อในประเทศ เพ่ือจําหนายตอใหกับบริษัทยอยภายในกลุม (TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคา
ภายนอก โดยบริษัทนําเคร่ืองจักรเหลานี้มาทําการซอม หรือปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เพ่ือสงขายลูกคา 
นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลวและจําหนายอะไหล
ใหกับกลุมบริษัทยอย(TCS TCL TCR และTCH) และลูกคาท่ัวไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ท้ังนี้ภายหลังการจัดต้ัง CRANE กลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และTCH) จะดําเนินธุรกิจหลักใน
การใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถ
เครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก 
หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 

  
ป 2542 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จาํกัด (CRANE) จาก 1.00 ลานบาทเปน 50.00 ลานบาท โดย

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 
ป 2543 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ไดประสบปญหาทางการเงิน จึงตองเขาสูกระบวนการปรับ

โครงสรางหน้ีกับเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน 5 ราย โดยมีมูลหนี้ท้ังส้ิน 950,234,872.49บาท (หนี้เงินตน 
607,359,056.88 บาท ดอกเบ้ียคางชําระ 342,875,815.61 บาท) 

 
ธ.ค. 2544 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 410 ตัน 
 
30 ต.ค. 2545 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) จาก 50.00 ลานบาทเปน 100.00 ลานบาท 
 
1 พ.ค. 2547 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL)  บริษัท เดอะเครน ระยอง 

จํากัด (TCR) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อจาก
กลุมนายธงไชย แพรรังสี ในมูลคาเทากับมูลคาท่ีตราไว 

 
8 พ.ย. 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) จาก 100.00 ลานบาทเปน 200.00 ลานบาท 
 
พ.ย. 2547 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน พรอมอุปกรณเสริมพิเศษ ซึ่งถือไดวาเปนรถเครนขนาดใหญ

ของไทยท่ีมีความสามารถในการยกไดมากที่สุดในปจจุบัน 
 
8 มิ.ย. 2548 แปรสภาพเปนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 
ก.ค. 2548 ทยอยนําเขารถใหม (Brand new) เปน Truck Crane เพ่ือรองรับการขยายงานในตลาดที่ตองการใช

เครื่องจักรท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีมีมาตรฐานสูง 
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1 ต.ค. 2549 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อหุน

สามัญของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเทากับมูลคาท่ีตราไว 
 
21 พ.ย. 2549 บริษัทฯทําการเพ่ิมทุนเปนเงินสดใน บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL) บริษัท เดอะเครน ระยอง 

จํากัด (TCR) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) อีกจํานวนบริษัทละ 15.00 ลานบาท 
 
23 พ.ย. 2549 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อท่ีดินบริเวณ ถนนบางนา–ตราด กม.22 

เน้ือท่ีรวม 34-1-41 ไร จากบรษิัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด (TDT) ในมูลคา 280.00 ลานบาท เพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต เน่ืองจากสถานท่ีประกอบธุรกิจในปจจุบันมีขอจํากัดในดานการขยายพื้นท่ี ซึ่ง
ท่ีดินดังกลาวสามารถที่จะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯได นอกจากนี้ยังเปนการปรับ
โครงสรางหน้ีของบริษัทท่ีเกี่ยวของ ระหวางบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) และ บริษัท ทูเดย 
ทรานสปอรต จํากัด อีกดวย 

 
30 พ.ย. 2549 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 200.00 ลานบาทเปน 350.00 ลานบาท โดยทําการเสนอขายแกบุคคล

ในวงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และเสนอขาย
ใหแกคุณธงไชยจํานวน 100 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท 
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) (CRANE) ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) 

 
19 มี.ค. 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 450.00 ลานบาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือ

รองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 
 
13 ก.พ. 2551 บริษัทไดรับอนุญาตใหกระจายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial 

public  offering  :  IPO) และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
 
 1 ก.ค. 2553  บริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายรถเครนยี่หอ ZOOMLION จากบริษัท ZOOMLION 

HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. บริษัทผูผลิตรถ
เครนชั้นนําจากประเทศจีน  

 
1 ก.พ. 2554 บริษัทฯไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายรถเครนจากบริษัทดังกลาว แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน                   

บริษัทฯและกลุมบริษัทยอย (บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด - TCS, บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด - TCL, บริษัท 
เดอะเครน ระยอง จํากัด – TCR, บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด – TCH) ประกอบธุรกิจใหบริการเคล่ือนยายวัสดุหรือ
อุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมและกอสราง โดยบริษัทฯนําเขาเคร่ืองจักรกลหนักใหม และเครื่องจักรกลหนักใชแลวสภาพดี
จากตางประเทศเขามาทําการปรับปรุงและซอมแซมใหอยูในสภาพดียิ่งขึ้น และยังประกอบธุรกิจการจําหนายรถเครนที่ปรับ
สภาพใหม และใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับลูกคาท่ัวไปดวย เมื่อแบงตามลักษณะการบริการธุรกิจได 2 กลุม ดังนี้  

4.1 ธุรกิจการจําหนายเครื่องจักรกลหนัก ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท แบงเปน 
4.1.1 การจําหนายเครื่องจักรกลหนักใหมประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
4.1.2 การจําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีลูกคามีความตองการซื้อเคร่ืองจักรเนือง

จากมีการใชงานตอเน่ืองในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการเชา บริษัทฯก็มีบริการ
จําหนาย เครื่องจักรกลดวยเชนกัน 

4.2 ธุรกิจการใหบริการ แบงเปน               
4.2.1 การใหบริการเคล่ือนยาย ยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ ท่ีมีขนาดใหญ ดวยรถเครน รถ

ฟอรคลิฟท  รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลากหางเทรลเลอร 
รถบรรทุกประเภทตางๆ  ซึ่งใหบริการท้ังแบบเหมาโครงการ หรือการใหบริการแบบรายเดือน  หรือรายวัน  
ธุรกิจในสวนนี้ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทยอยท้ัง 4 บริษัท คือ TCR TCL TCH และ TCS  ซึ่งบริษัทยอยมี
เครื่องจักรกลหนักท่ีไวรองรับการใหบริการแกลูกคา แบงไดเปน 3 ประเภทหลักดังนี้ 
4.2.1.1 รถเครน (CRANE) เปนเครื่องจักรกลหนักท่ีใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ และ  

เล็ก ท้ังงานภาคเอกชนและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกล่ัน โรงไฟฟา 
และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชในการยก ประกอบ หรือติดตั้ง เคร่ืองจักรหรือส่ิงของที่มีขนาดใหญ
มีความ สูงและน้ําหนักมาก ส่ิงของขนาดเล็กท่ีมีความสูง รวมถึงส่ิงของทั่วไป รถเครนสวนใหญของ  
บริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศ ญี่ปุน เชน ยี่หอ KATO, TADANO, P&H,  
KOBELCO,  SUMITOMO, IHI, HITACHI สวนรถเครนที่นําเขาจากประเทศเยอรมันและฮอลแลนด 
เชน   ยี่หอ DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เปนตน    

4.2.1.2 รถฟอรคลิฟท (FORK LIFT) เปนเครื่องจักรกลขนาดกลาง  ใชในการยกสินคาตามโรงงาน
อุตสาหกรรม ตาง ๆ และใชงานตามทาเรือ เพ่ือชวยในการยก ยายสินคาท่ีนําเขา หรือสงออกไป
ตางประเทศ รถฟอรคลิฟทของบริษัทฯสวนใหญจะเปนการนําเขารถใชแลวสภาพดีจากญ่ีปุน เชน 
ยี่หอ TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI, TCM และย่ีหอ PPM, BOSS, HYSTER และ YALE 
จากยุโรปและอเมริกา  เปนตน 

4.2.1.3 กลุมรถเพ่ือใหบริการดานการขนสงโดยเฉพาะ ไดแก รถหัวลาก (PRIME MOVER) หางเทรลเลอร
พ้ืนเรียบ และชานต่ํา (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่งรถในกลุมนี้จะใชในการขนสง
เครื่องจักรของบริษัทฯไปยังหนวยงานของลูกคาเปนหลัก 

4.2.2 ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจท่ีใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไปถึงลูกคา
ท่ัวไป โดยบริษัทฯอาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และทีมชางที่มีความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงเปนจํานวนมาก รวมทั้งสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบทุกชนิดจากท้ังภายใน
และตางประเทศโดยเนนงานซอมของบริษัทในกลุม และงานซอมของลูกคาท่ีซื้อเคร่ืองจักรจากบริษัท เปน
สําคัญ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 

 
 
 
 
 
          ดําเนินการโดยบริษัทฯ 

                    (CRANE) 

 
 
 
 
 
 

 
              ดําเนินการโดยกลุมบริษัทยอย 
                            (TCS, TCL, TCR, TCH) 

 

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเคร่ืองจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและ
จัดซ้ือโดยการนําเขาเคร่ืองจักรกลใหม ยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเคร่ืองจักรกลใชแลวจาก
ตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเครื่องจักรกลหนักดังกลาวแลว บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ 
ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณพรอมใชงาน โดยวิศวกรและทีมชางท่ีมี
ประสบการณ เพ่ือจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  

 
วิสัยทัศน  
 
เปนผูนําดานมาตรฐาน การใหบริการการจัดการดานการขนสง  ดวยความมุงมั่นและความพรอมของเครื่องมืออุปกรณยกขนที่
หลากหลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา 
 
พันธกิจ 
 
ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถ
ฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร  และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
ประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทามาตรฐานระดับโลก  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นท่ีจะใหบริการ พรอมสรางความเขาใจ ให
ความปลอดภัยในการใหบริการ และความคุมคาอยางสูงสุดตอลูกคาท้ังในภูมิภาคนี้และท่ัวโลก  
 

 
 

นําเขาจากตางประเทศ 

 (เคร่ืองจักรกลใหม) 

นําเขาจากตางประเทศ/ ซ้ือภายในประเทศ  

(เคร่ืองจักรกลเกา) 

ซอมบํารุงหรือยกเครื่อง (Overhaul) 

เคร่ืองจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ 

ขายใหกับลูกคา ขายหรือใหเชากับบริษัทยอย 

ใหเชาเปนโครงการ ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน 
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เปาหมายการประกอบธุรกิจ 
 

ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน 
รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทากับบริษัทชั้นนําจากตางประเทศ เพ่ือเปนการสรางโอกาสในการแขงขันรวมถึงการขยาย
ขอบเขตการใหบริการไปสูตางประเทศ ภายใตการใหบริการแบบครบวงจร หรือการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) 
 
การใหบริการและชองทางการใหบริการ 

การใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการตอท้ังผูรับเหมาโครงการ (Sub contractor) และผูใชบริการตรง (end user) 
เปนหลัก โดยมีสัดสวนการใหบริการแกผูรับเหมาโครงการรอยละ 80 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง และมีสัดสวน
การใหบริการแกผูใชบริการตรงรอยละ 20 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง  
 
 
โครงสรางรายได  
 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลและขนสง        

  การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกล 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

298.99 59.29 310.54 49.67 390.46 40.64 

  การใหบริการขนสง 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

22.82 4.53 32.24 5.16 44.17 4.60 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักใหม CRANE - - 31.26 5.00 393.05 40.91 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE 126.59 25.10 194.56 31.12 96.26 10.02 

การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล CRANE 23.89 4.74 32.92 5.27 32.46 3.38 

รายไดอื่น 

CRANE, TCS, 
TCL, TCR, 

TCH 

32.00 6.35 23.70 3.79 4.37 0.45 

     รวม  504.29 100.00 625.22 100.00 960.77 100.00 

  

หมายเหตุ :  สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะ   
อุตสาหกรรมและการแขงขันในแตละชวงเวลา 
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ลูกคาหลัก  
 
ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 

1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตาง ๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47.00 ของลูกคาท้ังหมด) เชน โรงกล่ันน้ํามัน 
โรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  

2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47.00 ของลูกคาท้ังหมด) ซึ่งประกอบดวย
อุตสาหกรรมการกอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางตามโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐบาล  

3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6.00 ของลูกคาท้ังหมด) บริเวณทาเทียบ
เรือ ลานพักตูสินคา ลานตู Container  

 
การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ในการจัดหาเคร่ืองจักรเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเคร่ืองจักรใหม ยี่หอ ZOOMLION 
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย มีราคาไมแพง และ
เครื่องจักรกลหนักใชแลวเปนหลัก สําหรับวิธีการจัดหาเคร่ืองจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณ
รอยละ 70 ของมูลคาเคร่ืองจักรท่ีมีการจัดซื้อในแตละป จากญ่ีปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนท่ีเหลือเปนการ
จัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูลเคร่ืองจักรหรือบริษัทท่ีมีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แต
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีเครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองจักรใหมแทน  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
1.   ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางต่ํา หากเปนการใหบริการยกหรือเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณท่ัวๆไปนั้น 
จะมีบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคล่ือนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณท่ีมีความซับซอนหรือ
น้ําหนักมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางย่ิงกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทํางาน จึงทํา
ใหมีผูบริการดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิม ๆ ท่ีใหบริการมาอยางตอเนื่อง  
2.   ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับการยก
อยางตอเนื่องและมีผูใหบริการท่ีมีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 
3.  ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานที่มีคอนขางมากเทียบกับจํานวน
ผูประกอบการ  และผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดชั่วโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและซอมแซม 
รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีรถสํารองไว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก 
เพ่ือลดภาระคาใชจายดานการลงทุนในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไมทันเท่ียวเรือ เนื่องจาก
รถยกเสียหรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทท่ีมีความพรอมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรท้ังในสวนของคนขับและชางซอมจะมี
ขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา  
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โครงการดําเนินงานในอนาคต  
 

เพ่ือรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดขอจํากัดในเรื่องของการจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีทําการ
ปจจุบันของบริษัทฯบริเวณถนนบางนา – ตราด กม.7  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการท่ีจะยายสถานที่ประกอบการไปยังท่ีดิน
บริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม.22 โดยทําเลที่ตั้งใหมดังกลาวนอกจากจะมีเน้ือท่ีกวา 34 ไร ซึ่งมากเพียงพอสําหรับการรองรับ
การขยายงานของบริษัทฯไดในระยะยาวแลว ทําเลที่ตั้งดังกลาวยังมีศักยภาพในการทําการตลาดและการดําเนินงาน นอกจากนี้ 
ในสวนของที่ดินท่ี บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ใชเปนท่ีตั้งสํานักงานในปจจุบัน บริเวณ ถนนพหลโยธิน ซึ่งอยู
ระหวางการมีขอพิพาททางกฏหมายนั้น  ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2551  TCH ไดมีหนังสือไปถึงเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพ่ือขอ
ทราบวันประกาศขายทอดตลาด  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการของเจาพนักงานพิทักทรัพยและยังไมทราบกําหนดวันนัดขาย
ทอดตลาด เพ่ือติดตอซื้อท่ีดินแปลงดังกลาว หาก TCH ไมสามารถเจรจาขอซื้อท่ีดินแปลงดังกลาวจากเจาหนี้ได TCH ก็มี
นโยบายที่จะยายท่ีตั้งสํานักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน มายังท่ีดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7  โดยสามารถ
ดูไดในหัวขอปจจัยความเส่ียงขอท่ี 5  ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 บริษัท
ฯ ไดรับการอนุมัติให TCH ยายสถานท่ีประกอบการมาที่บริษัทฯ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 โดยมีกําหนดการยายในวันท่ี 
16 กุมภาพันธ 2555 
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ปจจัยความเสี่ยง  
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเส่ียงดังนี้ 
 
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน   เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ  เปนธุรกิจจําหนาย

เครื่องจักรกลหนักใหม  ยี่หอ ZOOMLION จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เคร่ืองจักรกลหนักใชแลว และบริษัทยอยเปน
ธุรกิจใหบริการเคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณโดย รถเครน  รถฟอรคลิฟท ฯลฯ  รวมถึงการใหบริการขนสงโดยรถหัว
ลาก รถบรรทุกตาง ๆ   ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานเทคนิค เชน การปรับสภาพเคร่ืองจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน การ
เคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณดวยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง  เปนตน  ทําใหบริษัทฯจําเปนตองพ่ึงพิง
บุคลากรดังกลาว เชน ชาง วิศวกร พนักงานขับ เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการรักษาใหพนักงาน
กลุมนี้ทํางานกับบริษัทฯในระยะยาว โดยการจัดสวัสดิการ และใหผลตอบแทนที่ดี และสงพนักงานไปฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการทํางาน  เพ่ือเปนแรงจูงใจใหพนักงานอยูกับองคกรตอไป  ซึ่งบริษัทฯ คาดวานโยบายดังกลาวขางตน
จะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไวได นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรที่มี
ความชํานาญโดยมีการฝกสอนปฏิบัติงานจริงเพ่ือเพ่ิมประสบการณในการทํางานแตละดาน 
 

2. ความเส่ียงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว   เครื่องจักรท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปน
เครื่องจักรใชแลว ท่ีมีอายุการใชงานเฉล่ียระหวาง 5 ป ถึง 19 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพการใช
งานของเครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเคร่ืองจักรใหม  เนื่องจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไกตาง 
ๆ อาจไมอยูในสภาพที่สมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม แต
สามารถลดความเสี่ยงจากการใชเครื่องจักรใชแลวจากผูจัดจําหนายท่ีมีชื่อเสียง และจัดใหมีการใชงานและการดูแล
รักษาท่ีดีจากผูมีประสบการณในการดูแลอยางตอเนื่องทําใหเครื่องจักรมีสภาพท่ีดีและปลอดภัยสําหรับการใชงาน
รวมท้ังมีอายุการใชงานท่ียาวนานขึ้น  
 

3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม และเคร่ืองจักรกลหนักใช
แลวนั้นเปนการจัดหาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุลเงิน
ของประเทศนั้น ๆ โดยจะเปน 3 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปุน (JPY)  เงินยูโร (EURO)  และ ดอลลารสหรัฐ (USD)  อีก
ท้ังเปนการซื้อภายใตเง่ือนไขที่เปน L/C Term เปนหลัก ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัทฯ มีความเส่ียงของการเปล่ียนแปลง
ราคาตนทุนของเครื่องจักรหากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันท่ีบริษัทฯ ตกลงทํา
สัญญาซื้อขายเครื่องจักรและวันท่ีทําการจายชําระเงินจริง  ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระหนี้สินท่ีเปน
เงินสกุลเยนอยูประมาณ 0.43 ลานเยน  สกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา 8.72 ลานดอลลาร  และสกุลดอลลารสิงคโปร 
0.02 ลานดอลลาร 
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4. ความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน   ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นอาจมีความเส่ียงจากการ
ถูกฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร  เชน  ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาท่ีซื้อเครื่องจักรจาก
การเขาทําสัญญารวมรับผิด  หรือความเส่ียงจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมท้ังมีความเส่ียงจากการถูก
ฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางานได  ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคล
อื่น ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปนจํานวน 2 คดี 
คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองประมาณ 67.86  ลานบาท ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการ ตั้งสํารองความเสียหาย
โดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอคําปรึกษากับท่ีปรึกษากฏหมายแลว แตอยางไรก็ตาม เพ่ือลดความ
เส่ียงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกําหนดนโยบายท่ีจะไมเขาทําสัญญาค้ํา
ประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนใหพรอมและแจงใหทราบถึงขอจํากัดในการ
โอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการจดทะเบียนเครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้
ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานที่เนนในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับต้ังแตการออกแบบ
การทํางาน การปฏิบัติงานโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ ท่ีเนนในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันภัย
การเกิดอุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมวงเงินคุมครองให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้น ๆ  
 

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอพิพาทในท่ีดินท่ีบริษัทยอยใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน   ปจจุบันท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งสํานักงานของ 
บริษัท เดอะครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ซึ่งมีการเชาชวงตอจาก นายธงไชย แพรรังสี นั้น อยูระหวางการมีขอ
พิพาททางกฎหมาย โดยเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินไดถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจึงไดมีหนังสือแจงให TCH สงมอบที่ดินและขนยายส่ิงปลูกสรางออกจากท่ีดินดังกลาว รวมทั้งชําระคาเชาคาง
จายใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย  ดังนั้น TCH จึงมีความเส่ียงท่ีจะตองยายออกจากพ้ืนท่ิ และภาระในการชําระคา
เชาคางจายจํานวน 13.60 ลานบาท  แตอยางไรก็ตาม TCH ไดมีการยื่นคํารองปฎิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เนื่องจาก TCH ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินจากกรรมการของ TCH มิใชเปนการทําสัญญาเชาท่ีดินจากบุคคลท่ีเปน
บุคคลลมละลาย  แตเพ่ือลดความเส่ียงในเรื่องดังกลาว TCH จึงไดมีการต้ังสํารองคาเผื่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยการหยุดชําระคาเชาท่ีดินรายเดือนใหกับกรรมการบริษัทฯ และบันทึกเปนคาเชาคางจายไว รวมถึงการกันสํารอง
สวนเพิ่ม ซึ่งเปนสวนตางระหวางราคาคาเชาท่ีเปนราคาตลาด  กับคาเชาท่ีตองจายใหกับกรรมการของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ TCH  ยังมีนโยบายที่จะเจรจากับท่ีประชุมเจาหนี้ เพ่ือซื้อท่ีดินแปลงดังกลาว ซึ่งหากไมสามารถซื้อท่ีดิน
แปลงดังกลาวได TCH ก็อาจจะยายท่ีทําการมายังท่ีดินของบริษัทฯ บริเวณ ถนน บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 หรือ
กิโลเมตรที่ 22 
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ผูถือหุนรายใหญ 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2555 มีดังนี้  

ชื่อ จํานวน รอยละ 

1.  กลุมนายธงไชย แพรรังสี 1 295,050,000 65.57  
2.  นายโสรัตน  วณิชวรากิจ 40,073,600 8.91 
3.  นายชัยรัตน  โกวิทมงคล 11,490,000 2.55 
4.  นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 9,400,000 2.09 
5.  นายนราทร  เอ้ือเฟอ 7,352,300 1.64 
6.  น.ส.กนิษฐ  ลิมปสุข 7,306,700 1.62 
7.  น.ส.ขวัญใจ  เหมาะประสิทธิ์ 5,365,300 1.19 
8.  น.ส.แกวใจ  ลิมปสุข 5,136,700 1.14 
9.  น.ส.จุรีญาพร  แซโคว  4,505,000 1.00 
10.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 4,462,700 0.99 
11.  นายสุทัศน  หิรัญญาภินันท 3,363,200 0.75 
12.  นายกฤต  ศิวะกฤษณกุล 2,651,500 0.59 
13.  นายพรเทพ  มโนทรัพยศักดิ์ 2,539,700 0.56 
14.  นางปภาวี  เธียรวุฒินันท 2,517,700 0.56 
15.  นายสุนทร  พัฒนาตระกูล 2,440,200 0.54 
16.  นายสมชาย  วชิรสกุลชัย 2,340,000 0.52 
17.  น.ส.ดาเรศ  คมขํา 2,040,000 0.45 
18.  นายวิรัตน  ภัทรเมธากุล 2,000,000 0.45 
19.  นายธนวัชร  วชิรสกุลชัย 1,900,000 0.42 
20.  อื่น ๆ (441 รายผูถือหุนนอยกวารอยละ 0.42 ) 38,065,400 8.46 
 รวม 450,000,000 100.00 

หมายเหตุ : กลุมนายธงไชย แพรรังสี ประกอบดวย 

  นายธงไชย  แพรรังสี   155,050,000  หุน 

  นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี    20,000,000  หุน 

  นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี    20,000,000  หุน 

  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี                 20,000,000  หุน 

  นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี    20,000,000  หุน 

  นายวันชนะ  แพรรังสี     20,000,000  หุน 

  นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ    20,000,000  หุน 

  นางสาววนิดา  ดาราฉาย    20,000,000  หุน 

กลุมผูถือหุนรายใหญขางตนแตละราย ไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 หรือเปนผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมี  

อํานาจควบคุมเดียวกัน 
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แผนภูมอิงคกร 
 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
คุณธงไชย  แพรรังสี 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานงานการตลาดและวิศวกรรม 

คุณธงไชย  แพรรังสี (รษก.) 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานการเงินและงานสนับสนุน 
คุณชํานาญ  งามพจนวงศ 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานงานขายและวิศวกรรม 
คุณธงไชย  แพรรังสี (รษก.) 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานกิจการบริษัทยอย 

คุณธงไชย  แพรรังสี (รษก.) 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานบัญชีการเงิน 

คุณจิราลักษณ  แพรรังสี 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานงานสนับสนุนองคกร 
คุณวนิดา  ดาราฉาย 

ผูจัดการฝายบัญชี 
คุณกุณีอร  กลาการขาย 

เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
คุณจิตรา  ทองสมุทร 

ผูจัดการฝายการเงิน 
คุณจิราลักษณ แพรรังสี (รษก.) 
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โครงสรางการจัดการ 
 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. ผูบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทฯตามหนังสือรับรอง ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2555 มีจํานวน 11 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.  นายสมศักด์ิ  ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
3.  นายธงไชย  แพรรังสี กรรมการ  
4.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ กรรมการ 
5.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการ  
6.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
7.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 
8.  นายวัชรินทร  ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
10.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
11.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯไดคือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ ลงลายมือชื่อรวมกับ 
นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ภายใตขอบังคับท่ีกําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ 
คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
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1) ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯรวมท้ังมติท่ีประชุมผูถือ
หุนและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ เชน นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร
เงินทุน การใชหลักการบัญช ีการบริหารคลังสินคา และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

3) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัทฯ 
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชงบ

การลงทุนท่ีไดรับอนุมัติแลว รวมท้ังกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 
5) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายท่ีตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขใน

กรณีท่ีมีอุปสรรค  
6) มีอํานาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือการ

ชําระเงิน หรือการชําระหนี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไปตาม
คูมืออํานาจอนุมัติดาํเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การคัดเลือก 
การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายท่ี
บังคับใชอยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยท่ัวไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียท่ัวไปอยาง
ถูกตอง ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีท่ีพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 19 
/2549 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2551 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2552  เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2552   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน 
ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายเจษฎา  พรหมจาต* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

* เปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน  
โดยมีนางจิตรา  ทองสมุทร  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น

ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2554 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2554  ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการบริหาร 
4.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริหาร 
5.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการบริหาร 
6.  นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี กรรมการบริหาร 
7.  นางสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีศึกษาในรายละเอียด และกล่ันกรองงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ การกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาท่ีบริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกําหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีกําหนดให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ท่ีไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 
3) กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การ

เลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 
4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 
5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯท่ีกําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติไว 
6) ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการอ่ืน 

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท
ฯ ภายใตอํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
 

ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการ 
ดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว 
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ผูบริหาร 
บริษัทฯมีผูบริหารท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
  

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / รักษาการรองประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานงานการตลาดและวิศวกรรม / 
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานกิจการ
บริษัทยอย 

2.  นายชํานาญ งามพจนวงศ 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินและงาน
สนับสนุน 

3.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานสนับสนุนองคกร 

4.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 
ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน / 
รักษาการผูจัดการฝายการเงิน 

5.  นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 

  
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของ
บริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกับลูกคา 
และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม และมีอํานาจ
ในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3) เปนตวัแทนและเปนผูมีอํานาจของบริษัทฯตอบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 
4) มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การทํา

สัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา 
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามท่ีกําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯกําหนดให 
6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ 
7) อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
8) ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
9) พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตาง ๆ ท่ีเกินอํานาจส่ัง

การของฝายงานนั้น ๆ  
10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นสมควรทําหนาท่ีจัดการและดําเนินการแทนประธาน

เจาหนาท่ีบริหารในเรื่องท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาท่ีบริหารซึ่งอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 
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ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารนั้น ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลอ่ืนใดที่ประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาว ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือให
คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตอไป 

 
นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทฯ ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตอง
ไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไว
ในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการจึงนํา
รายช่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณา
จากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระตามนิยามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลท่ีเปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้น
คณะกรรมการจึงนํารายช่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป ในสวนของผูบริหารน้ันคณะกรรมการจะ
คัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดาน
การตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน 

 
ท้ังนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทฯตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสําคัญได

ดังนี้  
1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยท่ีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  
2) ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(ข) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป  
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น          ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
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นอกเหนือจากเง่ือนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทฯแลว บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ
ตรวจสอบและถวงดุล จึงไดมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจในการ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธใน
ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจทํา
ใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลท่ีมีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน อนึ่ง คาตอบแทนของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน  พ.ศ. 2554 
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังน้ี 

คาตอบแทนรายเดือนประกอบดวย 

• ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท  

• รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

• กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท  

คาเบ้ียประชุม เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ดังนี้ 

• เบ้ียประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 12,000 บาท/คน  

• เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท/คน  

บําเหน็จกรรมการ 

• เมื่อมีการจายปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จกรรมการทุกตําแหนง ในอัตา 1 เทาของเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท 
ท่ีกรรมการทานนั้นไดรับในตละป  

ในวงเงินไมเกิน 4 ลานบาท และสําหรับกรรมการท่ีทําหนาท่ีมากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือ
เบี้ยประชุมตามตําแหนงท่ีสูงกวาเพียงตําแหนงเดียวและกรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมจะไมไดรับเบี้ย
ประชุม  

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

คณะกรรมการ 
ป 2553  ป 2554 

รายละเอียดของคาตอบแทน จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

กรรมการ 11 2,991,000.00 11 3,922,000.00 
เบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือน 
และบําเหน็จกรรมการ 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 8 15,371,441.17 10 19,082,601.35 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 
หมายเหตุ : 1. คุณจันทรจิรา แพรรังสี และคุณจิราภรณ  แพรรังสี ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2554  

ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และคํานวณผลตอบแทนทั้ง 2 ทาน ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
 2. คุณพัฒนินทร  หลอจิตตเสียง เกษียณอายุกอนกําหนด และลาออก มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

3. คุณจิตรา ทองสมุทร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในอาวุโส มีผลวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ดังนั้น 
คํานวณผลตอบแทนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
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คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 
  

หนวย : บาท 

ลําดับท่ี รายชื่อ ป 2553 ป 2554 

  เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร 576,000 576,000 96,000 

2.  นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย 430,000 440,000 80,000 

3.  นายธงไชย แพรรังสี 50,000 80,000 80,000 

4.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 70,000 80,000 80,000 

5.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ 70,000 80,000 80,000 

6.  นางสาววนิดา ดาราฉาย 70,000 80,000 80,000 

7.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 45,000 70,000 70,000 

8.  นายวัชรินทร ดวงดารา 520,000 480,000 60,000 

9.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 400,000 400,000 80,000 

10.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ 400,000 400,000 80,000 

11.  นายเจษฎา  พรหมจาต 360,000 380,000 70,000 

 รวม 2,991,000.00 3,066,000.00 856,000.00 
หมายเหตุ :  คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ  

 

 
คาตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 8 คัน และคานํ้ามันเปนจํานวน 
360 ลิตรตอคนตอเดือน 

 
บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2550 ภายใตการจัดการ

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00 ของคาจางและนายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง 
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การกํากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทฯไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

1. สิทธิของผูถือหุน                 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของในการควบคุมบริษัทฯ ผานการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทํา
หนาท่ีแทนผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ซึ่งไดแก การซื้อขาย หรือการโอนหุน การมีสวนแบง
ในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการใน
การเขารวมประชุม และขอมูลท่ีเพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้ง
ในท่ีประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตระหนัก และใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละคร้ัง  ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน  นับแตวันส้ินสุด
รอบบัญชี  และกรณีมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน  เกี่ยวกับ
กฎหมาย  ขอกําหนดท่ีบังคับ  ท่ีตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามญัผูถือหุนตอไป 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มจากกําหนดวันประชุม ซึ่ง
ไมใชวันหยุดตอเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ และกําหนดเวลาประชุมไมเชาหรือเย็นเกินไป และกําหนดสถานท่ีประชุม ซึ่งเปน
บริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม  
พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ  หนังสือ
มอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน  พรอมท้ังคําแนะนําใน
การมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  ใหผู
ถือหุนลวงหนามากกวา 10 วันกอนวันประชุม  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา  3 วัน  กอน
วันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทาง
นายทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 21 วัน 

 
ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัทฯจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุน
ทราบถึงความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯจะถือปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ คือ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ังขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงใหผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาลวงหนามากกวา 10 วัน พรอมท้ังกําหนดใหมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน เพ่ือใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอใหกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือ
หุนในการประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ท้ังนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผู
ถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระท่ีสําคัญท่ีจะตองใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู
ถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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  การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
ในการจัดการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มการจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเรื่องเพ่ือพิจารณาเหตุผล
ความจําเปนในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน พรอมท้ังคําแนะนําในการมอบ
ฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  ใหผูถือหุน
ลวงหนามากกวา 10 วันกอนวันประชุม   และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  และกอนวัน
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทางนาย
ทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 21 วัน 

  
 วันประชุมผูถือหุนและการดําเนินการประชุม 

บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง 
โดยยึดหลักท่ีจะใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสไดรับทราบ และไดใชสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  รวมท้ังมีสิทธิในการ
ใหความเห็น หรือใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง  
และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน  ดวย
เจาหนาท่ีและระบบคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอและเหมาะสม  และใชการลงทะเบียนผูเขาประชุมดวยระบบบารโคดเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุน พรอมท้ังจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบคําถาม
ตางๆ นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเล้ียงรับรองและของที่ระลึกท่ีเหมาะสมสําหรับผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวย 

บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือ
หุนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนํา ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ ผลงานที่ผานมาในรอบป 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลของบริษัทกอนการประชุมผูถือหุน  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง  เลขานุการบริษัทฯ จะชี้แจง
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอยาง
ชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมอบ
ฉันทะใหบุคคลอื่น  หรือประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน  ในระหวางการประชุม  
บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ีในท่ีประชุม  โดยกรรมการที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการชุด
ตางๆ  และกรรมการผูจัดการ รวมท้ังผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  และ
ผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  เพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม  เลขานุการบริษัทฯ จะดําเนินการประชุม
ตามลําดับวาระการประชุม รวมถึงจะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา รวมระยะเวลาการประชุม
แตละคร้ังประมาณ 3 ชั่วโมง  
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วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ ไดแก 

• การรายงานผลการดําเนินงาน : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวกับ รายได 
คาใชจาย กําไร และสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแทง 

• การแตงต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให
รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยแตละทานกอนการลงคะแนน  ในกรณีท่ี
เปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงต้ังผูสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี  และความสัมพันธ
กับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล 

• คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
และเง่ือนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ซึ่งไดผานการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง
การเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน 
ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพ่ือใหสามารถตรวจนับคะแนนไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน หรืองดออกเสียง แตสําหรับวาระ
การเลือกต้ังกรรมการ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนน
จากผูถือหุนท่ีเขาประชุมทุกทาน และการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สําหรับผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ บริษัทฯ ได
เปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนท่ีลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือคัดคาน  และงดออกเสียง ในทันที 

 
 ภายหลังวันประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมไดบันทึกประเด็นขอซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน  

และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  โดยจัดใหรายงานการประชุมผูถือหุน
แสดงบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน เพ่ือเผยแพรทางเว็บไซต  www.chukai.co.th ของบริษัทฯ  

  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการ

ดังนี้ 
1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกับผูถือหุนในหนังสือมอบ

ฉันทะเพ่ือใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 บริษัทฯ ไดเสนอชื่อนายวัชรินทร ดวงดารา ซึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพ่ิมวาระในการ
ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ท้ังนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล 

3. บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยนําระบบบารโคดเขามาใชในการบันทึกและแสดงผลการ
ลงคะแนน พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกกรณี ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จส้ินการประชุม เจาหนาท่ีจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกวาระ 
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4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน 
และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ และบริษัทฯ ไดจัดสง
รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังการประชมุเสร็จส้ินไมเกิน 14 วัน  

5. บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของเทานั้น 
การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดยท้ังนี้กรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน 
รวมท้ังเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนดังนี้ 

 
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการ

ระหวางกันนั้น ท้ังนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพ่ือความ
เปนธรรม และเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและหากเปนรายการระหวางกันท่ีเขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
ขอกําหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. โดยกําหนดราคาและเง่ือนไขเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกและไดเปดเผยรายการะหวางกันท่ีมีสาระสําคัญจะเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา 
เหตุผล / ความจําเปน ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบัติตามาตรา 89/12 (1)  แหง
พรพราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของจะกระทําธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันท่ี13 สิงหาคม 2553 มีมติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาว หาก
ธุรกรรมนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงจะกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวย
อํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกัน  
ท้ังนี้โดยฝายจัดการจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตามความประสงค
ตอไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือให
กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอใหกรรมการทานนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั้น ๆ 

 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมได

เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน
ทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวใน
ประกาศของบริษัทฯเรื่อง นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ท้ังนี้ ไดมีการกําหนด 

 



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

33 
 

บทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง ๆ เขาใจ
ถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลท่ัวไปจาก ก.ล.ต.  

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและ

ผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทฯ ได
ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันสรางกําไร และสรางความสําเร็จใน
ระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดยบริษัทฯ จะดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวของไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปน
การละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี้ 

 
ผูมีสวนไดเสีย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย โดยยึดมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืน และเปนผูนําดานมาตรฐาน

การใหบริการดานขนสงดวยความมุงมั่น และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีนาพึงพอใจในระยะ
ยาว 

คูคา คํานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับคูคา โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัด 

คูแขง บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน 
เจาหน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงไวอยางเครงครัด 
ลูกคา บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของบริการท่ี

ดีทีไดมาตรฐานและการใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา 
พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรมโดยมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการทํางานใหแกพนักงานและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
สังคม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม โดยยึดมั่นเปนนโยบายที่

จะดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท     ซึ่งกลุมบริษัทยังไดรับ
มาตรฐาน ISO 9001:2000 ทีเกี่ยวกับ Quality Management System     และ ISO 18001:1999 ท่ี
เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety  จาก TUV Rheinland  นอกจากนั้นบริษัทฯ พึงท่ีจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

 
สําหรับการรองเรียนแจงเบาะแสที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร และพนักงาน สามารถรองเรียนโดยสงจดหมายถึงประธาน
กรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ ท่ีบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 42/62 หมูท่ี 14   ซอยจรรยาวรรธ 5 ถนนบางนา-
ตราด กม.7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บ
ขอมูลผูแจงเบาะแสเปนความลับ  
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of 

Good Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการท่ี
โปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญตอ
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเส่ียงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเส่ียงอยาง
ใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทุก ๆ กลุม 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผดิชอบตอการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ 
และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการ
จัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ
เปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

 
ความสัมพันธของผูลงทุน 

ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือ
ดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ังรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป 
ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน เจาหนาท่ีภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังไดมี
การเผยแพรในเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษอังกฤษ โดยมี นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 
ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน และนางสาววนิดา  ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดาน
งานสนับสนุนองคกร ทําหนาท่ีเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสามารถติดตอไดท่ี โทรศัพทหมายเลข 02-715-0000  
หรือ www.chukai.co.th  
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 
- กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพ่ือบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  
ในป 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 
• กรรมการที่เปนผูบริหาร    จํานวน 5 ทาน 
• กรรมการจากบุคคลภายนอกและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน 
• กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ   จํานวน 5 ทาน 
ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอกและไมเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน คิดเปนรอยละ 54.55 ของ

กรรมการทั้งคณะ ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจวากรรมการสามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะตัวแทนของผูถือหุนไดเปนอยางเปนอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกตําแหนง  
บริษัทฯ กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติท่ีสําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือท่ีประชุมผูถือหุน รวมท้ัง อํานาจท่ีมอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไมสามารถอนุมัติรายการใด 
ๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

เลขานุการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  6/2551 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง 
นางสาววนิดา  ดาราฉาย เปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสมเปนผูรับผิดชอบและทํา
หนาท่ีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ

จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม 
เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและมากพอที่
กรรมการจะสรุปปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯไดเชิญผูสอบ
บัญชีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหสารสนเทศเพ่ิมเติม และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการสามรถใหผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือนเพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯได 

ในป 2554 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง เวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชั่วโมง ในแตละคร้ังจะ
เชิญผูท่ีเกี่ยวของเขามารวมใหสารสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง เปนการประชุมวาระ
ปกติ 4 ครั้ง และเปนการประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี  4 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการ โดยรายละเอียด
การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมท้ังหมด      
(8 คร้ัง) 

ประชุมท้ังหมด    
(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 8/8 - 
2. นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  8/8 - 
3. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ 8/8 - 
4. นายชํานาญ  งามพจนวงศ  กรรมการ 8/8 - 

5. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการ 8/8 - 
6. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 - 
7. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 7/8 - 
8. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 6/8 6/8 
9. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8/8 8/8 
10. นายเจษฎา  พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7/8 7/8 
11. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8/8 8/8 

 
คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  

19 /2549 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2549  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2551 และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2552 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 
ทาน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอมูลขอ 8.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการ
ประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน  
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังท่ี 4/2554 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจํานวน 7 ทาน โดยอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียดในแบบแสดง
รายการขอมูลขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับ
ผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 

ท้ังนี้ ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน
เบ้ืองตนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายได
และกําไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ่ง คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
จากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ่ง คาตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

ในป 2554 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังส้ิน 19.08 ลานบาท  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับ

บริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน 
ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมี
การแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯไดจัดใหมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชีประจําป
และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน  ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก  และ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control)  และเพ่ือใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี  คณะกรรมการจึงกําหนดให
ฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังวิเคราะหและติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือกําหนด
มาตรการบริหารความเส่ียงและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  
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การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 
บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายในทําการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวในประกาศ
ของบริษัทฯเรื่อง นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ท้ังนี้ ไดมีการกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง ๆ 
เขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลท่ัวไปจาก ก.ล.ต. 
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การควบคุมภายใน 
  
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวม 

4 ทานเขารวมประชุมนั้น คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ไดแสดงความเห็นสรุปไดดังนี้ 

 
 1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
และไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีวัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน  และกําหนดวิธี
ปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในคูมือพนักงาน 
 2. การบริหารความเส่ียง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือกําหนดมาตรการบริหาร
ความเส่ียงและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝาย
บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว 
 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุกเดือน 
พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา จัดทําขอมูลทางดานบัญชีและ
การเงินไดตรงตามกําหนด 
 5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมทั้งการทํา
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัทตามท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุม
และเหมาะสม ซึ่งไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผลการตรวจสอบ
แบบไมมีเง่ือนไข   
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นโยบายการจายปนผล 
 

บริษัท ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว จะ
ขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ดวย 

 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคํานึงถึงกระแสเงิน

สดและฐานะการเงินของบริษัทยอยเปนสําคัญ 
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันท่ีเปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ แตท้ังนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมท้ังเง่ือนไขในการทํารายการนั้น ๆ 

สําหรับในกรณีท่ีการทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็น
ตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํา
รายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเง่ือนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงานทางการคาปกติและ
เปนราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย อีกท้ังจะมีการเปดเผย
รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของ ตลท.  
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รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2554  

 
    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล ป 2554 

คุณธงไชย แพรรังสี  กรรมการ / ผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณธงไชย แพร
รังสี ใหบริษัทฯและบริษัทยอยกูยืมเงินระยะ
ส้ันเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย  
 

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด  

 
 
 
 
 

1.45 
8.20 
(9.65) 
0.00 

กรรมการใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยการกู ยืมดังกลาวไมมีการคิด
ดอกเบี้ย  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปน
การใหความชวยเหลือทางการเงินแกกลุมบริษัทฯ เพื่อเสริม
สภาพคลองตามความจําเปนโดยไมมีการคิดอัตราผลตอบแทน 
และไมมีผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนรายการท่ี
สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทฯ และ
ไมมีการคิดดอกเบี้ย  

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน คาเชาที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึ่ ง  อํ า เภอคลองหลวง  จั งหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเปนที่ตั้งของ TCH ในปจจุบัน 
ในอัตรา 50,000 บาท / เดือนใหแกคุณ
ธงไชย แพรรังสี   

0.60 คาเชาดังกลาวเปนรายการที่ TCH ตองทําการจายคาเชาที่ดิน
บริเวณถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีในอัตรา 50,000 บาท / เดือนใหแกคุณธงไชย 
แพรรังสี ซึ่งเปนที่ดินที่ TCH ใชในการดําเนินการของ TCH 
โดยคาเชาดังกลาวคุณธงไชย  แพรรังสีจะยังไมรับจนกวาคดีจะ
ส้ินสุด เนื่องจากมีขอพิพาททางกฎหมาย โดย TCH ไดมีการตั้ง
คาเชาที่ตองชําระเปนคาใชจายคางจายตามรายละเอียดของ
คาใชจายคางจายกับบุคคลที่เก่ียวของกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการ
ที่สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาเชาที่ TCH จายใหแก
กรรมการบริษัทฯ เปนอัตราท่ีต่ํากวามูลคาเชาตลาดของการเชา
ที่ดินในบริเวณดังกลาว ซึ่งบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจน
ซี่ จํากัด ไดประเมินอัตราคาเชาระหวาง 1 กุมภาพันธ 2554 ถึง 
31 ธันวาคม 2556 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 ไวที่มูลคาเชา
ตลาดระหวาง 160,000 – 193,600 บาท / เดือน 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน คาใชจายคางจายคาที่ดินของ TCH ใหคุณ
ธงไชย แพรรังสี เนื่องจากรายการดังกลาว
อยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยในคดีลมละลาย จึงบันทึกเปน
รายการคาเชาดังกลาวเปนคาใชจายคางจาย 

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 
 
 

5.35 
0.60 
0.00 
5.95 

เนื่องจากที่ดินที่ TCH เชาจากคุณธงไชย แพรรังสี มีขอพิพาท
ทางกฎหมาย TCH จึงมีความจําเปนที่จะตองหยุดชําระคาเชา
ใหกับคุณธงไชย แพรรังสี และบันทึกคาเชาดังกลาวเปน
รายการคางจาย จนกวาคดีจะส้ินสุด สําหรับความคืบหนาของ
คดี นางปราณีต สายพิรุณ นิติกรอาวุโสของบริษัทฯแจงวาอยู
ระหวางการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิที่ดิน และหาหลักฐานการเปน
เจาของส่ิงปลูกสรางเพื่อประกาศขายทอดตลาดตอไป แต
เนื่องจากสํานวนคดีบางสวนยังหาไมพบเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจึงยังไมอาจดําเนินการตอไปได  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา เนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาว
อยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดี
ลมละลาย การกันเงินคาเชาไวเปนรายการคางจายจนกวาคดีจะ
ส้ินสุดจึงมีความสมเหตุสมผล  
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เปนไปตา
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ความเชื่อ
การเปดเผ
หลักทรัพย
ตรวจสอบ
 
 
สอบทานร
ถูกตองตา
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

านความ

คณะกรรมกา
มกฎหมาย วั
ประโยชนของบ
กตอง ครบถวน

 
คณะกรรมกา

ตามขอกําหนด
ตองเพียงพอ รว
ถือไดของงบก
ผยรายการเกี่ย
ยแหงประเทศไ
บไดรายงานผลก

คณะกรรมกา
รวมกับฝายบริห
ามท่ีควรในสาร

มรับผิดช

ารบริษัทไดใหค
ัตถุประสงค แ
บริษัท ผูถือหุน
น สามารถสะทอ

ารบริษัทไดแต
ดของตลาดหลั
วมถึงจัดใหมีแล
การเงิน  การดู
ยวโยง หรือท่ีอ
ไทยและระเบีย
การปฏิบัติงาน

ารบริษัทมีความ
หาร และผูส
ระสําคัญตามหล

ชอบของ

ความสําคัญตอ
และขอบังคับขอ
น และผูลงทนุ
อนฐานะการเงนิ

ตงตั้งกรรมการ
ลักทรัพยแหงป
ละดํารงรักษาไ
แลรักษาทรัพย
อาจมีความขัด
บท่ีเกี่ยวของ ร
นตอคณะกรรมก

มเห็นวา งบกา
สอบบัญชีของบ
ลักการบัญชีท่ีรั

...
ผ
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งคณะกร

หนาท่ีและควา
องบริษัท ตลอ
นท่ัวไปโดยกําก
นและผลการดาํ

รตรวจสอบ ซึ่ง
ประเทศไทยให
ไวซึ่งระบบการค
ยสินมีระบบกา
ดแยงทางผลป
รวมท้ังมีการปฏิ
การบริษัทแลว

ารเงินประจําป 
บริษัทไดตรวจส
รับรองท่ัวไป 

................ ....
ผศ.ดร.พิบูลย  ลิ
ประธานกรรมก

 

รรมการ

ามรับผิดชอบใน
อดจนมติท่ีประช
กับดูแลใหรายง
าเนินงานที่เปน

งประกอบดวย 
หเขามาทําหนา
ควบคุมภายใน
ารปองกันท่ีดีไม
ประโยชนอยาง
ฏิบัติตามกฎหม
 

2554  ของบริ
สอบแลวนั้น 

.................. 
ลิมประภัทร 
การบริษัท 

รตอรายง

นการดูแลกิจกา
ชุมผูถือหุนดวย
งานทางการเงิน
นจริงของบริษทั

 กรรมการอิสร
าท่ีสอบทานให
นท่ีมีประสิทธิผล
มมีรายการทุจ ิ
งถูกตองและค
มายและกฎเกณ

รษัทและบริษัท
ไดแสดงฐานะ

งานทาง

ารบริษัทใหมีก
ยความซื่อสัตย
นของบริษัทมกี
ท 

ระที่เปนผูทรงค
หบริษัทมีการร
ล  เพ่ือใหเชื่อม
ริตหรือมีการดํ
รบถวนตามข
ณฑท่ีเกี่ยวของ

ยอย ท่ีคณะกร
ะการเงินและผล

งการเงนิ

ารจัดการท่ีดี 
สุจริต  ระมดั
การบันทึกขอมู

คุณวุฒิ มีคุณส
รายงานทางกา
มั่นอยางมีเหตุผ
ดําเนินการท่ีผิด
อกําหนดของต
ง  ซึ่งคณะกรร

รรมการตรวจส
ลการดําเนินงา

น 

 ให
ดระวัง
ลทาง

สมบัติ
ารเงิน
ผลตอ
ดปกติ 
ตลาด
รมการ

อบได
นโดย
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร 71 Ph.D. University of Illinois 
M.A. (ECON.) University  of 
Philippines  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
The Role of Chairman (RCM) 
year 2001 (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2002 (IOD) 
Audit Committee Program 
(ACP) year 2004 (IOD) 
บทบาทคณะกรรมการในการ
กําหนดนโยบายคาตอบแทน ป 
2009 (IOD) 
 

- - 2552 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2548 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2547 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ   
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและคาตอบแทน   
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด ๖
(มหาชน) 
กรรมการ 
โรงเรียนสองภาษาลาดพราว 
กรรมการและรองประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยและการเกษตรแหง
เอเชีย จํากัด 
กรรมการ  
โรงพยาบาลลาดพราว 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย        
 

49 
 

ปริญญาโท สาขาการจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเซน) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2007 (IOD) 
Finance for Non-Finance 
Director (FN) year 2007 (IOD) 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 
(CMA 9/2009) 

- - 2553 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
2549 - ปจจุบัน  
 
2547 – ปจจุบัน 
 
 
2544 – ปจจุบัน 
 
2548 – 2553  
 
2544 – 2553 
 
2543 – 2548 
 
 
2540 - 2543 
 

กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด
(มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด 
ประธานกรรมการ 
บริษัท พรปยะฌาน ทรานสปอรต 
จํากัด 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
(ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ) 
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน)  
กรรมการ 
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด  
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บางสะพานทรานสปอรต 
จํากัด 
ผูจัดการท่ัวไปฝายขายและการตลาด 
บริษัท ไทยสตีลเซลล จํากัด 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายวัชรินทร ดวงดารา  52 นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)   
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตย
สภา) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-
MBA ม.เกษตรศาสตร ) 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2004  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2006 (IOD) 
 

- - 2554 - ปจจุบัน 
 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
 
2551 -2554 
2547- 2550 
 
 
2538 – 2547 
 
2525 – 2538 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(สายงานกฎหมาย) 
 บมจ.บัตรกรุงไทย 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
SVP สายงานคดี ธ.กรุงศรีอยุธยา 
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ในบมจ.หลายแหง 
บริษัทบริหารหน้ี (AMC) ของสถาบัน
การเงิน 
บงล.ธนชาติและบลง.เอกชาติ 
 

นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 63 ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005 (IOD) 
โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน รุน 8 
(FINEX’8) 
สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงนิไทย 
Syndicated Loans 
The Euro Money Institute Hong 
Kong 
BOURSE GAME ASIA 
Singapore 
ผูจัดการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) รุน 28 
 

- - 2552 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
 
2553 – ปจจุบัน 
2552 – 2553 
 
2542 - 2551 
 
 
2551 – 2551 
 
2549 – 2551 
 
2548 – 2549 
 
 
2542 – 2548 
 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ  
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ  
บริษัท ไทยนิจิเวนเจอร จํากัด 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด 
ที่ปรึกษา บริษัท ไทยโฟม จํากัด 
ที่ปรึกษาประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท อนันดาดีเวลลอปเมนท จํากัด 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สาย
บรรษัทธุรกิจ2  
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน) 
กรรมการ  
บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
กรรมการ  
บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด 
กรรมการ  
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนบีที 
จํากัด 
กรรมการ  
บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายเจษฎา  พรหมจาต 50 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Certification Program 
(DCP) year 2004 (IOD) 
Company Secretary Program 
(CSP) year 2004 (IOD) 

- - ธ.ค.2552 –ปจจุบัน 
 
ม.ค. - พ.ย.  2552 
 
 
มี.ค.2551 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2549 – ก.พ.2551 
 
 
 
 
 
2547 – ก.พ.2551 
 
 
 
2546- 2547 
 
 
2543 – 2550 
 
 
2541 - 2543 

หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน(CFO) 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 
บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเท
นเมนท จํากัด 
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด 
(มหาชน) 
ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 
จํากัด 
ผูจัดการท่ัวไป 
บริษัท ชูไก จํากัด  
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ       
 

42 ปริญญาโท  สาขา. Finance & 
International Business, 
University of Wisconsin, USA. 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2008 (IOD) 

- - 2550 – ปจจุบัน 
 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
 
2545 – 2550 
 
 
2543 – 2545 
 
2542 – 2543 

Managing Partner 
Korawit Learning Consultant 
,BCG. 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (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 

นายธงไชย แพรรังสี 59 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 
 

34.46 บิดาของ
นางสาวจิรา
ลักษณ แพร
รังสี นางสาว
จิราภรณ 
แพรรังสี และ
นางสาว
จันทรจิรา 
แพรรังสี 

2548 – ปจจุบัน 
 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
2539 – ปจจุบัน 
 
2537 – ปจจุบัน 
 
2535 - ปจจุบัน 
 
 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)     
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 51 ปริญญาโท  สาขาบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2008  (IOD) 
 

- - 2551- ปจจุบัน 
 
 
ต.ค.2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
2536 – 2551 
 
 
2533 - 2536 
 
2526 - 2533 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ 
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท  เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครนระยอง จํากัด 
บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
ผูอํานวยการอาวุโส ดานธุรกิจขนาด
กลาง – ขนาดยอม 3 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน) 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท พลูทิพยเฮาสซ่ิง จํากัด 
ผูบริหารระดับตน ฝายพัฒนาสินเชื่อ 
ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ 51 ปริญญาตรี ภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005  (IOD) 
 

4.44 - 2547 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
ก.ย.2551 – ปจจุบัน 
 
พ.ค. 50 – ส.ค. 51 
 
2539 – เม.ย.2550 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
 

นางสาววนิดา ดาราฉาย 44 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2008 (IOD) 
Company Secretary Program 
(CSP) year 2005 (IOD) 

4.44 - 2547 – ปจจุบัน 
 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
2544 - ปจจุบัน 
 
 
 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ 
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 34 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2008 (IOD) 
 

4.44 บุตรีของนาย
ธงไชย แพร
รังสี 

2547 – ปจจุบัน 
 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2545 – 2547 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ 
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางสาวกุณีอร กลาการขาย 41 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

0.0002 - 2548 – ปจจุบัน 
 
2546 – 2547 
 
 
2545 – 2546 
 
 
2545  - 2543 
 

ผูจัดการฝายบัญชี 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 
Vuteq Asia Co.,Ltd. (Chubu 
Group of Japan) 
หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน 
บริษัท เอ็กซตรา เบเวอเรจ อินดัส
ตรีย จํากัด 
หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน 
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 

หมายเหตุ :  กรรมการของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนและไดตรวจสอบแลววาไมมีคุณสมบัติตองหามตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ีกรรมการทุกทานยังไดผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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บริษัท 

กรรมการ / ผูบริหาร 
 

ผศ.ดร.
พิบูลย 
ลิมประ
ภัทร 

นาย
สมศักด์ิ 
ศิวะ

ไพบูลย 

นาย
วัชรินทร 
ดวง
ดารา 

นาย 
สุรินทร  
เปรม
อมรกิจ 

นาย 
เจษฎา  
พรหม
จาต 

นาง 
วี

ระวรรณ  
บุญขวญั  

นาย
ธงไชย 
แพรรังสี 

นาย
ชํานาญ  
งามพจน
วงศ 

นางสาว 
นทีพร  
ดวง
สวัสด์ิ 

นางสาว
วนิดา  
ดารา
ฉาย 

นางสาว 
จิรา

ลักษณ 
แพรรังสี 

นางสาว 
จันทรจิรา 
แพรรังสี 

นางสาว 
จิราภรณ 
แพรงสี 

นางสาว 
กุณีอร 

 กลาการ
ขาย 

1. บมจ. ชูไก จํากัด 1, 3 2, 3 3, 7 3, 8 
3, 
8 

3, 8 
3, 4, 

9 
3, 6, 
10 

3, 6 
3, 6, 
10 

3, 6, 
10 

6 6 10 

2. บจก. เดอะเครน เซอรวิส        3, 9  3 3 3    
3. บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง        3 3 3 3 3  3, 9  
4. บจก. เดอะเครน ระยอง        3 3 3 3 3 3, 9   
5. บจก. เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท       3 3 3, 9 3 3    
6. บจก. ไลนทรานสปอรต   9             
7. บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย   3,6             
8. บจก. ทาเรือประจวบ  9             
9. บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสทรี   10             
10. บจก. ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท      3          
11. บมจ. เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด  2, 3              
หมายเหตุ :  1  ประธานกรรมการ 6 กรรมการบริหาร 
 2  รองประธานกรรมการ 7 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3  กรรมการ 8 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4  ประธานกรรมการบริหาร 9 กรรมการผูจัดการ 

 5  รองประธานกรรมการบริหาร 10 ผูบริหาร 
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและบริษัทยอย    

ชื่อ - สกุล บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เดอะเครน  
เซอรวิส จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร 1, 3     
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 2, 3     
นายธงไชย แพรรังสี 3, 4, 8 3, 8 3 3 3 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 3, 5, 9  3 3 3 
นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 3, 5 3 3 3 3, 8 
นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 
นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 3, 5, 9 3 3 3 3 
นายวัชรินทร ดวงดารา                    3, 6     
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 3, 7     
นายเจษฎา  พรหมจาต 3, 7     
นางวีระวรรณ  บุญขวัญ 3, 7     
นางสาวกุณีอร กลาการขาย 9     

นางสาวนนทพร  ไกรชิงฤทธิ์  9    
นางสาวพัชรินทร  พวงรัตน  9    
นางนิรมล   สุทธิศิริ  9    
นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 5  3, 8   
นายดํารงพล  พีระเสถียร   9   
นางสาวสุวรรณี  สงวนดี   9   
นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี 5   3, 8  

นายกระวี บุญมา    9  
นางดาวเรือง ยิ้มสวัสดิ์    9  
นางสาวดวงจันทร กาญจนวรวงศ    9  
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท และบริษัทยอย    

ชื่อ - สกุล บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เดอะเครน  
เซอรวิส จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

นางสาวพรรณี โนจากุล    9  
นายสุรพล  จิตตดี     3,9 

นางสาววิไล นักวิฬา     9 

หมายเหตุ : 1 ประธานกรรมการ 

 2 รองประธานกรรมการ 

 3 กรรมการ 

 4 ประธานกรรมการบริหาร 

 5 กรรมการบริหาร 

 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 8 กรรมการผูจัดการ 

 9 ผูบริหาร 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

งบกําไรขาดทุน 
การดําเนินงานของบริษัท ฯ ท่ีผานมาในป 2554 บริษัท ฯ มียอดรายไดรวมในป 2554  เทากับ 956.40  ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 59.00  แบงเปนรายไดจากการขายจํานวนเทากับ 493.21  ลานบาท และ
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงเทากับ 463.20 ลานบาทตามลําดับ สาเหตุท่ีทําใหรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 118.41  เนื่องจากยังมีการลงทุนอยางตอเนื่อง  ปริมาณงานมาก  ความตองการใช
เคร่ืองจักรกลหนักมีสูง  ประกอบกับ รถเครน ZOOMLION  ท่ีบริษัทฯ นําเขามาขายราคาไมแพง ทําใหผูซื้อตัดสินใจซื้อได
งายขึ้น ในขณะที่สถาบันการเงินก็ยังปลอยสินเชื่อใหกับธุรกิจนี้อยู  สําหรับรายไดจากการใหบริการเชาและขนสงเพ่ิมขึ้นจาก
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 23.29  เน่ืองมาจากบริษัทฯ ยังคงเนนงานในกลุมอุตสาหกรรมหนัก  ซึ่งมีการลงทุนอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการสรางโรงไฟฟา รวมถึงการขยายงานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดวย 

ในสวนของกําไรขั้นตนของบริษัทฯ นั้น บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2554  เทากับ 303.24 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอนรอยละ 48.16  เกิดจาก  2  สาเหตุหลักไดแก  1. บริษัทฯ มียอดขายที่มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เปน
ตัวแทนจําหนายเครื่องจักรกลใหม ประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แตเพียงผูเดียว
ในประเทศไทย  2. บริษัทฯ สามารถควบคุมตนทุนไดดี   สงผลใหบริษัทมีกําไรสุทธิรวมเทากับ 98.72 ลานบาท    

 
งบดุล 
สินทรัพย 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป 2554 จํานวน 2,015.80  ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน ( 1,748.02 
ลานบาท)  จํานวน 267.78 ลานบาท โดยเปนการเพ่ิมในสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 96.85  ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการ
เพ่ิมในสวนของลูกหนี้การคาและเงินสด ท่ีเหลือ 170.93 ลานบาท เปนการเพ่ิมในสินทรัพยไมหมุนเวียน ในสวนของ
เครื่องจักรท่ีบริษัทฯไดมีการลงทุนเพ่ิมเติม 

 
หน้ีสิน 
 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนท้ังส้ินเทากับ 1,066.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 

ท่ีมีจํานวนเทากับ 862.60 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.66 โดยมีสาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ดังนี้ 

- การเพ่ิมขึ้นของเจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นจาก 134.50 ลานบาทในป 2553 เปน 283.20 ลานบาทในป 2554 คิด
เปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 110.56  เนื่องจากบริษัทมีการนําเขาเครื่องจักรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือมา
จําหนายใหลูกคาและยังไมครบกําหนดชําระเงิน 

- การเพ่ิมขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน จาก 271.11 ลาน
บาทในป 2553  เปน 304.97 ลานบาทในป 2554  คิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.49 เนื่องมาจากบริษัทไดมีการลงทุน
ในเครื่องจักรเพ่ิมเติม โดยสวนหนึ่งเปนการกูยืมจากสถาบันการเงิน  
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สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีมูลคาเทากับ 949.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 ซึ่งมี

มูลคาเทากับ 885.42 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นตามกําไรสุทธิของผลประกอบการในป 2554   
  

สภาพคลอง 
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมขึ้นจาก 0.35 ในป 2553 เปน 0.40 เทาในป 2554  สําหรับกระแสเงินสดในป 

2554 บริษัทฯมีเงินรับจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 393.37 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 32.84 
ลานบาท และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 314.36 ลานบาท โดยมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น
จาก 0.97  เทา ในป 2553 เปน 1.12 เทาในป 2554   แตอยางไรก็ตามเมื่อส้ินงวดบัญชี บริษัทฯ ยังคงเหลือเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดหมุนเวียนในกิจการเทากับ 55.84 ลานบาท  ซึ่งในป 2555 บริษัทฯ เชื่อวาจะมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานที่ดีขึ้นจากงานขายและงานใหบริการเชาและขนสง โดยใชกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาเดิม ขยายฐาน
ลูกคาในและตางประเทศ ตลอดจนเจาะฐานลูกคาของคูแขง และเนนการขายรถเครนใหมท่ีนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งมีราคาไมสูงเมื่อเทียบกับรถเครนเกาใชแลวท่ีนําเขาจากประเทศญี่ปุนและยุโรป เปนหลัก  สวนการชําระหนี้
ระยะยาวคืนนั้น อยูระหวางการหาชองทางในการ Refinance หนี้ เพ่ือจัดโครงสรางหน้ีและระยะเวลาการผอนชําระหน้ีให
สอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมมีปญหาสภาพคลอง 
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รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท ชู
ไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก 
จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่ง

แสดงความเห็นไวอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน

รวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด 

(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
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โดยท่ีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในป 

2554 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่ง

กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพ่ือจัดทําและ

นําเสนองบการเงิน งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหม

เพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

 

                                                                                                                         (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)                                       

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 
 

 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด      

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2555 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 55,836,619.86      9,669,291.92        32,899,188.65      853,220.58           

เงินลงทุนช่ัวคราว -                     159,586.90           -                     -                     

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 132,576,421.34     96,956,834.82      60,119,171.30      23,140,115.55      

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -                     -                     30,000,000.00      -                     

สินคาคงเหลือ 7 90,072,269.84      84,838,305.03      91,225,628.24      85,388,404.03      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 16,345,856.87      11,418,992.65      6,455,463.27        1,170,840.96        

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 5,066,492.81        -                     -                     -                     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 299,897,660.72     203,043,011.32     220,699,451.46     110,552,581.12     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 10 2,816,569.64        894,296.82           260,212.71           258,931.00           

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                     -                     174,991,430.00     174,991,430.00     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 4, 12 1,670,376,147.42  1,487,276,423.92  1,172,304,371.41  1,034,181,134.77  

ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน 11 -                     825,915.18           -                     825,915.18           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 42,707,728.04      55,979,745.09      13,220,406.95      15,046,698.19      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,715,900,445.10  1,544,976,381.01  1,360,776,421.07  1,225,304,109.14  

รวมสินทรัพย 2,015,798,105.82  1,748,019,392.33  1,581,475,872.53  1,335,856,690.26  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเ 13 127,295,151.10     150,855,874.07     118,788,735.90     128,953,749.94     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 4, 14 283,202,740.69     134,503,111.44     261,326,073.16     155,664,912.66     

หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 15 224,964,904.80     189,424,010.81     127,794,852.40     104,227,516.94     

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 18 89,771,120.63      83,760,029.26      -                     -                     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -                     1,450,000.00        73,000,000.00      23,850,000.00      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,828,010.56      21,280,150.78      3,145,653.38        8,862,823.09        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 743,061,927.78     581,273,176.36     584,055,314.84     421,559,002.63     

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 49,603,355.99      97,960,834.07      44,409,216.64      87,750,694.72      

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 17 255,364,031.98     173,154,039.30     135,094,329.25     69,728,105.98      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 8,550,763.03        -                     6,276,038.02        -                     

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 4 10,086,664.96      10,214,137.81      359,397.75           345,314.41           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 323,604,815.96     281,329,011.18     186,138,981.66     157,824,115.11     

รวมหน้ีสิน 1,066,666,743.74  862,602,187.54     770,194,296.50     579,383,117.74     

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     

ทุนที่ออก - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 209,553,500.00     209,553,500.00     209,553,500.00     209,553,500.00     

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวก 2 39,195,609.23      39,195,609.23      -                     -                     

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 15,208,893.30      10,829,452.62      15,208,893.30      10,829,452.62      

ยังไมไดจัดสรร 2, 22 235,173,359.55     175,838,642.94     136,519,182.73     86,090,619.90      

รวมสวนของเจาของ 949,131,362.08     885,417,204.79     811,281,576.03     756,473,572.52     

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 2,015,798,105.82  1,748,019,392.33  1,581,475,872.53  1,335,856,690.26  

หน้ีสินและสวนของเจาของ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3, 4

รายไดจากการขาย 493,206,310.41      225,820,222.38      510,660,178.41      281,915,227.38      

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 463,195,842.33      375,704,604.49      97,014,921.87        102,874,668.59      

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 956,402,152.74      601,524,826.87      607,675,100.28      384,789,895.97      

ตนทนุขายและการใหบริการ 3, 4

ตนทนุขาย (350,624,712.62)    (126,662,510.39)    (397,384,509.47)    (242,012,405.54)    

ตนทนุจากการใหบริการเชาและขนสง 23 (302,533,136.36)    (270,194,632.37)    (94,361,428.31)      (89,719,917.20)      

รวมตนทนุขายและการใหบริการ (653,157,848.98)    (396,857,142.76)    (491,745,937.78)    (331,732,322.74)    

กําไรขั้นตน 303,244,303.76      204,667,684.11      115,929,162.50      53,057,573.23        

รายไดอืน่  4 4,374,886.78          23,698,447.75        19,814,469.45        27,571,218.18        

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4, 22 -                         -                         64,997,950.00        54,998,010.00        

คาใชจายในการขายและบริการ 4, 23 (31,827,287.22)      (24,191,781.96)      (12,352,848.06)      (3,618,189.22)        

คาใชจายในการบริหาร 4, 23 (115,669,527.30)    (90,274,304.02)      (66,089,116.10)      (49,550,326.40)      

ตนทนุทางการเงิน 4, 24 (49,423,223.04)      (56,064,037.92)      (34,710,804.28)      (34,419,043.15)      

กําไรกอนภาษีเงินได 110,699,152.98      57,836,007.96        87,588,813.51        48,039,242.64        

คาใชจายภาษีเงินได 25 (11,978,872.69)      -                         -                         -                         

กําไรสําหรับป 98,720,280.29        57,836,007.96        87,588,813.51        48,039,242.64        

กาํไรเบด็เสร็จรวม 98,720,280.29        57,836,007.96        87,588,813.51        48,039,242.64        

การแบงปนกําไรสําหรับป

สวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 98,720,280.29        57,836,007.96        87,588,813.51        48,039,242.64        

สวนทีเ่ปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุ -                         -                         -                         -                         

98,720,280.29        57,836,007.96        87,588,813.51        48,039,242.64        

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสวนทีเ่ปนของบริษัทใหญ 2, 3 0.22                        0.13                        0.19                        0.11                        

จํานวนหุนสามัญถวัเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (หุน 3 450,000,000           450,000,000           450,000,000           450,000,000           

บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับแตละปส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
 
 
 

 

 



              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป 2554 
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(หนวย: บาท)

ทนุเรือนหุน สวนเกนิมูลคา วนเกนิทนุจากการรวมธุรกิ

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ ภายใตการควบคมุเดยีวกนั จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23        8,427,490.49          120,404,597.11      827,581,196.83      

การเปลีย่นแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบด็เสร็จรวม -                         -                         -                         -                         57,836,007.96        57,836,007.96        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21 -                         -                         -                         2,401,962.13          (2,401,962.13)        -                         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23        10,829,452.62        175,838,642.94      885,417,204.79      

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                         -                         -                         -                         (8,006,123.00)        (8,006,123.00)        

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแลว 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23        10,829,452.62        167,832,519.94      877,411,081.79      

การเปลีย่นแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบด็เสร็จรวม -                         -                         -                         -                         98,720,280.29        98,720,280.29        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21 -                         -                         -                         4,379,440.68          (4,379,440.68)        -                         

เงินปนผลจาย 22 -                         -                         -                         -                         (27,000,000.00)      (27,000,000.00)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23        15,208,893.30        235,173,359.55      949,131,362.08      

บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของเจาของ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

กําไรสะสม



              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป 2554 
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(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกนิมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 450,000,000.00       209,553,500.00       8,427,490.49           40,453,339.39         708,434,329.88       

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                           -                           -                           48,039,242.64         48,039,242.64         

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21 -                           -                           2,401,962.13           (2,401,962.13)          -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 450,000,000.00       209,553,500.00       10,829,452.62         86,090,619.90         756,473,572.52       

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                           -                           -                           (5,780,810.00)          (5,780,810.00)          

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 450,000,000.00       209,553,500.00       10,829,452.62         80,309,809.90         750,692,762.52       

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                           -                           -                           87,588,813.51         87,588,813.51         

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 21 -                           -                           4,379,440.68           (4,379,440.68)          -                           

เงินปนผลจาย 22 -                           -                           -                           (27,000,000.00)        (27,000,000.00)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 450,000,000.00       209,553,500.00       15,208,893.30         136,519,182.73       811,281,576.03       

บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม
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(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 110,699,152.98     57,836,007.96       87,588,813.51       48,039,242.64       

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 113,635,914.08     119,287,294.36     59,068,124.14       52,510,586.42       

หน้ีสงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 9,130,982.82        (6,894,726.99)       253,000.00           -                        

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา(กลับรายการ) 147,773.10           (6,444,919.11)       147,773.10           (6,444,919.11)       

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 972,980.69           2,517,160.89        2,931.85               2,516,045.10        

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (745,008.28)          (862,088.05)          (410,229.60)          19,992.64             

ประมาณการหน้ีสิน 6,011,091.37        6,011,091.37        -                        -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเกิดขึ้นจริง 13,031,688.31       35,677.37             13,031,688.31       35,677.37             

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        (64,997,950.00)     (54,998,010.00)     

ดอกเบ้ียรับ (255,728.70)          (399,623.63)          (215,101.56)          (238,136.05)          

ดอกเบ้ียจาย 48,849,252.34       56,064,037.92       34,509,368.28       34,419,043.15       

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,969,674.70        -                        1,392,306.69        -                        

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 303,447,773.41     227,149,912.09     130,370,724.72     75,859,522.16       

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อืน่ (44,749,592.34)     (20,344,498.04)     (37,076,439.31)     19,065,919.32       

สินคาคงเหลือ 7,327,261.77        17,562,397.54       (6,460,568.91)       (5,697,127.08)       

สินทรัพยหมุนเวยีนอืน่ (4,926,864.21)       20,012,275.10       (5,284,622.31)       16,284,154.90       

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (1,922,272.82)       2,109,569.66        (1,281.71)              (3,040.00)              

ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน 825,915.18           1,844,989.71        825,915.18           1,844,989.71        

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอืน่ 1,273,048.34        (223,033.89)          1,275,660.00        (179,660.00)          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553

การเปล่ียนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิม่ขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 137,246,397.31     53,885,324.28       97,064,564.28       18,478,526.97       

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (3,452,140.22)       (23,904,625.20)     (5,717,169.71)       (26,001,776.36)     

ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน (1,158,144.67)       -                        (897,078.67)          -                        

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (127,472.85)          238,959.91           14,083.34             33,463.41             

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 393,783,908.90     278,331,271.16     174,113,786.90     99,684,973.03       

รับดอกเบ้ีย 254,751.70           399,623.63           59,485.12             276,627.47           

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได 25,971,842.56       12,208,268.86       5,172,060.56        4,744,482.75        

จายภาษีเงินได (26,641,353.04)     (24,155,832.59)     (4,621,429.32)       (5,692,977.63)       

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 393,369,150.12     266,783,331.06     174,723,903.26     99,013,105.62       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        64,997,950.00       54,998,010.00       

เงินลงทุนช่ัวคราว(เพิม่ขึ้น)ลดลง 159,586.90           (835.16)                 -                        -                        

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกันเพิม่ขึ้น -                        -                        (30,000,000.00)     -                        

ซื้ออาคารและอุปกรณ (33,922,167.79)     (61,316,569.74)     (27,621,944.11)     (34,490,394.69)     

เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 919,219.15           900,207.28           582,570.09           2,766.40               

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (32,843,361.74)     (60,417,197.62)     7,958,575.98        20,510,381.71       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิม่ขึ้น(ลดลง) (25,711,698.87)     25,380,969.50       (12,315,989.94)     26,425,379.02       

เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 8,200,000.00        38,550,000.00       106,900,000.00     53,320,000.00       

จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (9,650,000.00)       (44,150,000.00)     (57,750,000.00)     (53,520,000.00)     

จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันอื่น -                        (2,033,000.00)       -                        (2,033,000.00)       

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน -                        94,858,010.90       -                        29,648,338.00       

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (160,808,230.75)   (189,089,239.53)   (78,125,558.68)     (72,440,312.18)     

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                        7,100,000.00        -                        7,100,000.00        

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (50,567,478.08)     (77,686,110.97)     (45,551,478.08)     (72,671,450.39)     

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2554 2553 2554 2553

จายดอกเบ้ีย (48,833,844.19)     (57,351,638.37)     (36,806,275.92)     (34,720,919.69)     

จายเงินปนผล (26,987,208.55)     (900.00)               (26,987,208.55)     (900.00)               

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (314,358,460.44)   (204,421,908.47)   (150,636,511.17)   (118,892,865.24)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 46,167,327.94      1,944,224.97        32,045,968.07      630,622.09           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 9,669,291.92        7,725,066.95        853,220.58           222,598.49           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 55,836,619.86      9,669,291.92        32,899,188.65      853,220.58           

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  

ในป 2554

1.  บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 174.65 ลานบาท (ป 2553: 5.50 ลานบาท) ในงบการเงิน  

     เฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 298.39 ลานบาท (ป 2553: 7.96 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 5.38 ลานบาท   

     (ป 2553: 0.94 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 17.62 ลานบาท (ป 2553: 1.55 ลานบาท) ในงบการเงินรวม สวนท่ีเหลือไดทํา

     สัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพ่ือขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 16.69 ลานบาท    

     (ป 2553: 51.64 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 29.87 ลานบาท (ป 2553: 74.85 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 17.17 ลานบาท (ป 2553: 8.48 ลานบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4.  ในป 2553 บริษัทไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.56 ลานบาท เปนสวนหน่ึงของตนทุนอาคารระหวางกอสราง 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก
เก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI)” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

กลุมบริษัทประกอบกิจการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง เพียงประเภทเดียวจึง
ไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานไว 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ 
ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การประมาณ
และขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ 
ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต  
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย จดัตัง้ข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2554 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 
รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึง
กัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของ
บริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่ไดรับมากับตนทุน
การซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาวเปนการรวมกิจการที่
มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตสวนของเจาของ 

การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

ในป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่ง
มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เก่ียวของกับ
รัฐบาล 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชนระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสําหรับ
สินทรัพยประเภทอาคารชุด 

ในป 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลตอการแสดงรูปแบบ 
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ เพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัท สรุปไดดังน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  

ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงิน ประกอบดวย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ 

- งบกระแสเงินสด และ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังน้ี 

มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณตองมีการประมาณดวยจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากการจําหนาย
สินทรัพยน้ัน หากสินทรัพยน้ันมีอายุและสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน นอกจากน้ีตองมีการทบทวนมูลคา
คงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปตามที่กําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 8.01 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 5.78 ลานบาท 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปล่ียนแปลงในการรับรูและบันทึกหน้ีสินดังกลาวโดยปรับกับกําไร
สะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาใช (ดูหมายเหตุ 19) 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาใช 
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ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลกระทบตอ
งบการเงิน ดังน้ี 

(หนวย: บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

   ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (1,207,108.80)                    59,904.01                          

   คาใชจายในการขายและบริการเพ่ิมขึ้น 65,889.09                          6,766.01                            

   คาใชจายในการบริหารลดลง (3,345,693.64)                    (771,155.64)                       

   กําไรสําหรับปเพ่ิมข้ึน 4,486,913.35                     704,485.62                        

   กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 0.010                                  0.002                                  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 175,838,642.94                 86,090,619.90                   

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมข้ึน (8,006,123.00)                    (5,780,810.00)                    

   กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร ที่ปรับปรุงแลว 167,832,519.94                 80,309,809.90                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม  

ในป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน 
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ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการจัดทํางบ
การเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อ
แลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญใน
การไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือหรือมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสนิคา 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
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คาใชจาย 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มี
การบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหน่ึงของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและกลุม
บริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน 
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงป
ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใช
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทในอดีตของ
พนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชนไดมีการจาย
จริง 

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 
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กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหน้ีสินและคาใชจาย เมื่อกลุมบริษัทยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุมของพนักงานกอน
วันเกษียณตามปกติ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มีกําหนด
ระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง โดยไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 
และเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนช่ัวคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหฐานะการเงินของลูกหน้ีแคละราย 

ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ขณะน้ัน เปนตน อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ัน 
การปรับปรุงคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณี
ของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

บริษัทต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย แสดงในมูลคาตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

 

 

 



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

75 

 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี 

 จํานวนป  
สวนปรับปรุงที่ดิน 5  
อาคารและอาคารใหเชา 30  
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 5   
เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7 และ 15  
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5  
ยานพาหนะ 5  

ในป 2554 กลุมบริษัทไดทบทวนประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของสินทรัพย ดังน้ี 

ใหม เดิม ใหม เดิม

อาคาร 30 20 1                                     1               

เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา

   รถเทรลเลอร 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถบรรทุก 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถอ่ืน ๆ 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

ยานพาหนะ 5 5 รอยละ 20 ของราคาทุน 1               

อายุการใหประโยชน (จํานวนป) มูลคาคงเหลือ (บาท)

 
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน และ
สินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่
สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงน้ันจะทําใหบริษัทได
ประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชประโยชน
ที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวมไวอยูในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพื่อใชในการไดมาซึ่งสินทรัพยขางตนกอน
สินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 
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เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังน้ัน หากยังไมมีการขายจะนําสินทรัพยออกไปใหเชาโดยบันทึกไว
ในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณขางตนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยุดคิดคาเสื่อมราคาและจัด
ประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมทั้งรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม) ณ วันที่ขาย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายน้ัน 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา
เชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
เงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงิน
เพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะ
บันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชาสินทรัพยที่ไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูล
คาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของ
สินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของเจาของและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีใหรับรูในสวนของ
เจาของ 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะ
สูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มี
ตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวม
กับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อม
ราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพยและหน้ีสินที่
เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับ
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอายุ
คงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอื่นหรือเจาหน้ีอื่นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม
ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล                                                                            

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับแตละปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายและ
ชําระแลวในระหวางป 

ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพัน
ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระ
หน้ีสินดังกลาว โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ 
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  
เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหน้ีสิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังน้ี 

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

กลุมบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไมไดบันทึกประมาณการหน้ีสิน
ดังกลาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/หรือมี
กรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ 
โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553

2554 2553 2554 2553

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

จําหนายสินคา -                      -                      369,350.00         1,036,555.00      

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      20,542,101.59    14,810,433.66    

รายไดจากการซอมแซม -                      -                      2,220,860.00      4,298,743.60      

รายไดคาเชาอาคาร -                      -                      1,148,400.00      1,148,400.00      

รายไดคาท่ีปรึกษา -                      -                      3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดอ่ืน -                      -                      195,597.06         205,324.87         

ซ้ือท่ีดินและอาคาร -                      -                      11,419,933.16    -                      

ซ้ือสินคา -                      -                      13,952,523.37    37,010,607.48    

ตนทุนขาย -                      -                      705,620.18         454,426.70         

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      277,530.51         223,749.81         

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                      -                      36,541.98           -                      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั

จําหนายสนิคา -                      -                      18,143,800.00    44,791,720.00    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      29,979,468.20    36,355,216.93    

รายไดจากการซอมแซม -                      -                      227,000.00         2,785,105.00      

รายไดคาที่ปรึกษา -                      -                      4,200,000.00      4,200,000.00      

รายไดอ่ืน -                      -                      309,334.70         234,144.79         

ดอกเบี้ยรับ -                      -                      155,616.44         5,293.16             

เงินปนผลรับ -                      -                      49,999,000.00    9,999,800.00      

ซือ้สนิคา -                      -                      2,859,813.08      14,167,663.45    

ตนทุนขาย -                      -                      21,880.00           622,035.05         

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      217,756.57         453,158.34         

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั

จําหนายสนิคา -                      -                      222,050.00         15,189,400.00    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      7,551,266.74      14,278,083.41    

รายไดจากการซอมแซม -                      -                      318,300.00         496,120.00         

รายไดคาที่ปรึกษา -                      -                      3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดอ่ืน -                      -                      207,397.06         229,883.49         

เงินปนผลรับ -                      -                      -                      19,999,960.00    

ซือ้สนิคา -                      -                      15,238,224.30    14,976,000.00    

ตนทุนขาย -                      -                      14,400.00           128,000.00         

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      45,600.00           69,245.60           

ดอกเบี้ยจาย -                      -                      58,301.37           -                      

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั

จําหนายสนิคา -                      -                      268,668.00         30,377,330.00    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                      -                      10,056,842.29    5,717,582.44      

รายไดจากการซอมแซม -                      -                      6,735,715.00      6,245,530.90      

รายไดคาที่ปรึกษา -                      -                      3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดคาเชาอาคาร -                      -                      600,000.00         600,000.00         

รายไดอ่ืน -                      -                      1,150,472.82      1,292,383.55      

เงินปนผลรับ -                      -                      14,998,950.00    24,998,250.00    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2554 2553 2554 2553

ซือ้สนิคา -                   -                   19,598,551.41  43,136,598.17  

ตนทุนขาย -                   -                   153,697.35       479,219.20       

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   1,504,625.13    1,610,511.84    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   528,449.25       306,105.41       

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   2,709,974.28    1,506,819.39    

บุคคลที่เกีย่วของกนั (กรรมการ / ผูถอืหุน)

คาเชา 600,000.00      600,000.00      -                    -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชนระยะส้ัน 32,704,146.31    26,224,924.71    32,226,318.12      25,739,110.53      

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 912,402.33         -                      912,402.33           -                        

รวม 33,616,548.64    26,224,924.71    33,138,720.45      25,739,110.53      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี   

2554 2553 2554 2553

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

เงินมัดจํารับ -                      -                      95,700.00           95,700.00           

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ดอกเบ้ียคางจาย -                      -                      155,616.44         -                      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ดอกเบ้ียคางจาย -                      -                      58,301.37           -                      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ดอกเบ้ียคางจาย -                      -                      160,616.43         2,495,354.61      

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาใชจายคางจาย 5,950,000.00      5,350,000.00      -                      -                      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั -                        -                        4,570,152.22        2,647,822.00        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั -                        -                        11,500,971.59      12,609,885.92      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั -                        -                        2,770,979.00        1,205,084.29        

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั -                        -                        4,935,748.40        857,894.70           

บริษัท เครนทูเดย จํากดั -                        108,408.12           -                        108,408.12           

รวม -                        108,408.12           23,777,851.21      17,429,095.03      

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -                        (108,408.12)          -                        (108,408.12)          

ลูกหนี้การคากจิการที่เกีย่วของกนั - สทุธิ -                        -                        23,777,851.21      17,320,686.91      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน 

เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 8,433,777.28        14,035,557.69      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 44,416.00             51,856.00             

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 3,700,000.00        2,601,722.80        

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 21,204,827.19      49,941,427.90      

รวม 33,383,020.47      66,630,564.39      

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 30,000,000.00      -                        

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
ดังน้ี 

2554 2553

ยอดยกมา -                        -                        

เพ่ิมขึ้น 30,000,000.00      2,650,000.00        

ลดลง -                        (2,650,000.00)       

ยอดคงเหลือ 30,000,000.00      -                        

(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม อางอิง
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไมมีหลักประกันหน้ีสิน 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั -                        -                        65,000,000.00      22,400,000.00      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่ฟิท จํากดั -                        -                        8,000,000.00        -                        

กรรมการบริษัท -                        1,450,000.00        -                        1,450,000.00        

รวม -                        1,450,000.00        73,000,000.00      23,850,000.00      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 มีดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 1,450,000.00        7,050,000.00        23,850,000.00      24,050,000.00      

เพิม่ขึ้น 8,200,000.00        38,550,000.00      106,900,000.00    53,320,000.00      

ลดลง (9,650,000.00)       (44,150,000.00)     (57,750,000.00)     (53,520,000.00)     

ยอดคงเหลอื -                        1,450,000.00        73,000,000.00      23,850,000.00      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด และ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋ว
สัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยช้ันดี (Minimum Retail Rate: MRR) และ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา และไมมีหลักประกันหน้ีสิน และสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน โดยการออกต๋ัว
สัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบ้ียระหวางกันและไมมีหลักประกันหน้ีสิน 

การค้ําประกันหน้ีสินระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีการค้ําประกันหน้ีสินระหวางกัน ดังน้ี  

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 180.60 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 27) 
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บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 79.55 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

บริษัทยอยมีการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอื่นในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
18.37 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการบริษัท)  

บุคคลที่เก่ียวของกันมีการค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในนามบุคคลที่เก่ียวของกัน มูลคาตาม
บัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 419.29 ลานบาท  

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ชือ่บริษัท ประเทศ ความสมัพนัธ ลักษณะความสมัพนัธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เครนทูเดย จํากดั ไทย บริษัทอ่ืนที่เกีย่วของกนั อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกนั

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการซ้ือ - ขาย ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย

 
สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงินสด 230,920.00        234,285.00        45,000.00          45,000.00          

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 37,792,889.28   1,207,298.31     27,633,775.74   46,360.44          

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 17,812,810.58   8,227,708.61     5,220,412.91     761,860.14        

รวม 55,836,619.86   9,669,291.92     32,899,188.65   853,220.58        

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การคา

     กจิการท่ีเกีย่วของกนั -                     108,408.12        23,777,851.21   17,429,095.03   

     กจิการอ่ืน 155,016,733.15 112,497,885.79 36,579,810.50   5,967,464.88     

รวม 155,016,733.15 112,606,293.91 60,357,661.71   23,396,559.91   

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (29,067,444.57)  (20,154,869.87)  (428,000.00)       (283,408.12)       

ลูกหนี้การคา - สทุธิ 125,949,288.58 92,451,424.04   59,929,661.71   23,113,151.79   

รายไดคางรับ 5,975,129.78     4,338,700.37     155,616.44        -                     

เงินทดรองจาย 556,722.26        151,041.79        29,528.51          26,963.76          

อื่น ๆ 2,385,657.73     2,316,045.63     4,364.64             -                     

รวม 8,917,509.77     6,805,787.79     189,509.59        26,963.76          

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,290,377.01)    (2,300,377.01)    -                     -                     

ลูกหนี้อื่น - สทุธิ 6,627,132.76     4,505,410.78     189,509.59        26,963.76          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สทุธิ 132,576,421.34 96,956,834.82   60,119,171.30   23,140,115.55   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การคา - กจิการอ่ืน

   ยังไมถึงกาํหนดชาํระ 42,311,424.89     42,689,853.96     722,838.51         3,604,884.50      

   เกนิกาํหนดชาํระ

      นอยกวาหรือเทากบั 3 เดือน 82,146,574.54     45,323,835.65     35,000,971.99    2,362,580.38      

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 7,603,852.85       5,076,034.32       856,000.00         -                      

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 2,564,513.54       1,836,854.22       -                      -                      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 20,390,367.33     17,571,307.64     -                      -                      

      รวม 155,016,733.15   112,497,885.79   36,579,810.50    5,967,464.88      

   หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (29,067,444.57)    (20,046,461.75)    (428,000.00)       (175,000.00)       

      ลูกหนี้การคา - กจิการอ่ืน - สทุธิ 125,949,288.58   92,451,424.04     36,151,810.50    5,792,464.88      

ลูกหนี้การคา - กจิการที่เกีย่วของกนั

   ยังไมถึงกาํหนดชาํระ -                       -                       9,168,429.77      6,174,885.20      

   เกนิกาํหนดชาํระ

      นอยกวาหรือเทากบั 3 เดือน -                       -                       14,500,673.70    10,974,166.22    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                       -                       108,747.74         88,596.00           

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป -                       108,408.12          -                      191,447.61         

      รวม -                       108,408.12          23,777,851.21    17,429,095.03    

   หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -                       (108,408.12)         -                      (108,408.12)       

      ลูกหนี้การคา - กจิการที่เกีย่วของกนั - สทุธิ -                       -                       23,777,851.21    17,320,686.91    

         ลูกหนี้การคา - สทุธิ 125,949,288.58   92,451,424.04     59,929,661.71    23,113,151.79    

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 22,455,246.88    32,266,877.27    283,408.12         436,016.87         

บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 9,130,982.82      (6,894,726.99)    253,000.00         -                      

หัก ตัดจําหนายหนี้สูญ (228,408.12)       (2,916,903.40)    (108,408.12)       (152,608.75)       

ยอดคงเหลือ 31,357,821.58    22,455,246.88    428,000.00         283,408.12         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
7. สินคาคงเหลือ  

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

รถเครน 51,678,760.89   11,249,875.59   51,678,760.89   11,249,875.59   

รถโฟลคลิฟท -                     2,373,461.96     -                     2,373,461.96     

รถเทรลเลอร 1,753,986.66     1,367,345.06     2,807,345.06     1,367,345.06     

อะไหลและอุปกรณ 6,672,012.41     5,873,290.29     6,772,012.41     6,373,289.29     

สนิคาระหวางทางและระหวางประกอบ 33,300,632.74   69,360,002.75   33,300,632.74   69,410,102.75   

รวม 93,405,392.70   90,223,975.65   94,558,751.10   90,774,074.65   

หัก คาเผื่อมูลคาสนิคาลดลง (3,333,122.86)    (5,385,670.62)    (3,333,122.86)    (5,385,670.62)    

สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 90,072,269.84   84,838,305.03   91,225,628.24   85,388,404.03   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดังน้ี 

2554 2553

ยอดยกมา 5,385,670.62             11,830,589.73           

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสนิคาลดลง 147,773.10                -                             

หัก กลับรายการคาเผื่อมูลคาสนิคาลดลง (2,200,320.86)            (6,444,919.11)            

ยอดคงเหลือ 3,333,122.86             5,385,670.62             

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
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ฝายบริหารของบริษัทไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในการแขงขัน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจใน
ปจจุบันและตอบสนองความตองการของลูกคา เปนผลใหบริษัทมีการเปล่ียนวัตถุประสงคการใชประโยชนในสินคาบางสวนท่ี
สามารถนําไปใหเชา ดังน้ัน ในระหวางป 2554 บริษัทไดโอนสินคาบางสวนไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาภายใตบัญชี “ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ” ราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 17.17 ลานบาท (ป 2553: 8.48 ลานบาท) (ดูหมายเหตุ 12) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2554 2553 2554 2553 2554 2553
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 100         100         100,000,000.00    100,000,000.00    99,993,000.00      99,993,000.00      
รวม 175,000,000.00    175,000,000.00    174,991,430.00    174,991,430.00    

ราคาทุนทุนชําระแลว
(หนวย: บาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 
9.  ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน 

ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (45,820,560.75)          (45,820,560.75)          

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ -                             -                             

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติ
ตามสัญญาใหกับลูกหน้ีการคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหน้ี (ดูหมายเหตุ 18) 

10. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
ของบริษัท (ดูหมายเหตุ 27) 
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11. ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาข้ันตํ่า

1 825,915.18               31,288.54                 857,203.72               

2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท กําหนดระยะเวลา 
3.5 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 คางวดชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลานบาท  

บริษัทไดขายสินคาใหกับบริษัทแหงหน่ึง จํานวนเงิน 2.33 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะผอนชําระ 1.5 ป เริ่มต้ังแตวันที่ 25 มกราคม 
2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ผอนชําระจํานวน 18 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.14 ลานบาท 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 
(หนวย: บาท)

ทีด่ิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ทีด่ินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานกังาน ระหวางทาง
ราคาทนุ
ณ วันที ่1 มกราคม 2553 521,982,734.45      7,001,939.29          131,215,457.73      18,497,483.31        25,850,595.30        35,027,938.42        1,593,861,321.28        3,563,066.00               78,671,370.29           2,415,671,906.07        
เพิ่มขึ้น / โอนเขา 311,325.71             -                          267,159.82             285,164.46             492,029.21             2,470,873.23          117,946,640.65           -                               11,783,047.72           133,556,240.80           
โอนออก / ปรับปรุง -                          -                          (3,000,000.00)         -                          (310,562.36)            (650,467.29)            (235,664.71)                 -                               (52,669,402.53)         (56,866,096.89)            
จําหนาย -                          -                          -                          (761,364.68)            (200,649.92)            (1,437,260.00)         (133,634,866.53)          -                               -                            (136,034,141.13)          
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 522,294,060.16      7,001,939.29          128,482,617.55      18,021,283.09        25,831,412.23        35,411,084.36        1,577,937,430.69        3,563,066.00               37,785,015.48           2,356,327,908.85        
เพิ่มขึ้น / โอนเขา 2,318,041.00          -                          -                          456,643.16             627,512.90             1,361,895.95          320,045,883.25           -                               9,316,688.67             334,126,664.93           
จําหนาย -                          -                          (16,547,252.51)       (76,650.00)              (2,201,248.20)         (1,684,000.00)         (71,952,353.87)            -                               (384,990.36)              (92,846,494.94)            
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 524,612,101.16      7,001,939.29          111,935,365.04      18,401,276.25        24,257,676.93        35,088,980.31        1,826,030,960.07        3,563,066.00               46,716,713.79           2,597,608,078.84        

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที ่1 มกราคม 2553 -                          7,001,932.29          62,429,863.80        12,370,673.73        21,602,987.00        20,436,410.49        684,360,721.14           1,581,643.49               -                            809,784,231.94           
คาเสื่อมราคา -                          -                          6,366,582.14          2,017,771.93          1,648,516.78          5,142,168.59          104,012,254.96           99,999.96                    -                            119,287,294.36           
จําหนาย -                          -                          (615,616.23)            (738,584.64)            (488,919.01)            (2,087,723.29)         (59,017,198.80)            -                               -                            (62,948,041.97)            
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 -                          7,001,932.29          68,180,829.71        13,649,861.02        22,762,584.77        23,490,855.79        729,355,777.30           1,681,643.45               -                            866,123,484.33           
คาเสื่อมราคา -                          -                          2,969,118.48          1,745,041.28          1,242,779.27          2,664,650.24          104,990,161.58           24,163.23                    -                            113,635,914.08           
จําหนาย -                          -                          (11,480,759.70)       (75,058.36)              (2,337,775.71)         (1,683,999.00)         (42,078,195.68)            -                               -                            (57,655,788.45)            
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 -                          7,001,932.29          59,669,188.49        15,319,843.94        21,667,588.33        24,471,507.03        792,267,743.20           1,705,806.68               -                            922,103,609.96           

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที ่1 มกราคม 2554 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928,000.60               -                               -                            2,928,000.60               
โอนเขา -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,200,320.86               -                               -                            2,200,320.86               
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 -                          -                          -                          -                          -                          -                          5,128,321.46               -                               -                            5,128,321.46               

มูลคาสุทธิทางบญัชี
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 522,294,060.16      7.00                        60,301,787.84        4,371,422.07          3,068,827.46          11,920,228.57        845,653,652.79           1,881,422.55               37,785,015.48           1,487,276,423.92        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 524,612,101.16      7.00                        52,266,176.55        3,081,432.31          2,590,088.60          10,617,473.28        1,028,634,895.41        1,857,259.32               46,716,713.79           1,670,376,147.42        

งบการเงินรวม
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(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม
อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 498,308,851.37          6,345,543.21              58,318,344.16            4,510,635.78              10,399,308.75         11,755,948.77            615,889,148.96          72,660,292.85            1,278,188,073.85         
เพิ่มขึ้น / โอนเขา -                              -                              267,159.82                 179,114.27                 44,200.00                -                              92,609,763.57            11,778,247.72            104,878,485.38            
โอนออก / ปรับปรุง -                              -                              (3,000,000.00)            -                              (310,562.36)             -                              (235,664.71)                (52,669,402.53)           (56,215,629.60)             
จําหนาย -                              -                              -                             (741,839.68)                -                           -                              (78,159,808.24)           -                              (78,901,647.92)             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 498,308,851.37          6,345,543.21              55,585,503.98            3,947,910.37              10,132,946.39         11,755,948.77            630,103,439.58          31,769,138.04            1,247,949,281.71         
เพิ่มขึ้น / โอนเขา 4,818,041.00              -                              -                             159,950.36                 203,442.90              647,409.97                 202,370,163.56          8,127,433.46              216,326,441.25            
จําหนาย -                              -                              -                             (6,650.00)                    (1,682,999.87)          -                              (32,673,688.91)           (69,900.36)                  (34,433,239.14)             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 503,126,892.37          6,345,543.21              55,585,503.98            4,101,210.73              8,653,389.42           12,403,358.74            799,799,914.23          39,826,671.14            1,429,842,483.82         

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 -                              6,345,541.21              15,864,610.83            3,994,198.47              8,293,107.53           5,132,486.99              150,024,554.69          -                              189,654,499.72            
คาเสื่อมราคา -                              -                              2,924,508.48              290,147.84                 953,023.07              2,200,630.96              46,142,276.07            -                              52,510,586.42              
จําหนาย -                              -                              (615,616.23)               (719,080.64)                (304,720.07)             -                              (26,757,522.26)           -                              (28,396,939.20)             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -                              6,345,541.21              18,173,503.08            3,565,265.67              8,941,410.53           7,333,117.95              169,409,308.50          -                              213,768,146.94            
คาเสื่อมราคา -                              -                              1,585,715.24              160,148.24                 508,478.72              1,149,736.97              55,664,044.97            -                              59,068,124.14              
จําหนาย -                              -                              -                             (5,060.36)                    (1,509,317.17)          -                              (15,984,102.00)           -                              (17,498,479.53)             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                              6,345,541.21              19,759,218.32            3,720,353.55              7,940,572.08           8,482,854.92              209,089,251.47          -                              255,337,791.55            

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                              -                              -                             -                              -                           -                              -                              -                              -                                
โอนเขา -                              -                              -                             -                              -                           -                              2,200,320.86              -                              2,200,320.86                
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                              -                              -                             -                              -                           -                              2,200,320.86              -                              2,200,320.86                

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 498,308,851.37          2.00                            37,412,000.90            382,644.70                 1,191,535.86           4,422,830.82              460,694,131.08          31,769,138.04            1,034,181,134.77         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 503,126,892.37          2.00                            35,826,285.66            380,857.18                 712,817.34              3,920,503.82              588,510,341.90          39,826,671.14            1,172,304,371.41         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

คาเส่ือมราคาสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 107.67       107.13       56.35         47.43         

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 5.97           12.16         2.72           5.08           

รวม 113.64       119.29       59.07         52.51         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณไดตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 374.61       378.09       37.17         48.76         

การโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือดวย

มูลคาสุทธิตามบัญชีพรอมท้ังรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการ

จําหนาย สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 29.87         74.85         16.69         51.64         

การโอนสินคาเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 17.17         8.48           17.17         8.48           

บริษัทไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม เปนสวนหนึ่งของตนทุน

อาคารระหวางกอสราง

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุ 24) -             0.56           -             0.56           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

   - เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา 769.47       569.91       401.26       258.47       

   - ยานพาหนะ 9.51           11.37         3.87           4.37           

รวม 778.98       581.28       405.13       262.84       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภาย
หนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)  
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. อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสัญญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 3 ป 0.10           -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 1 ป 0.05           -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด กรรมการบริษัท 3 ป 0.05           -

สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) บริษัทอ่ืน 1 ป 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บุคลลภายนอก 1 ป 0.01           -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554

 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงนิเบิกเกินบัญชี 8,506,415.20        71,288,451.47      -                        49,386,327.34      

ตัว๋สัญญาใชเงนิ 50,000,000.00      50,000,000.00      50,000,000.00      50,000,000.00      

ทรัสตรีซีทส 68,788,735.90      29,567,422.60      68,788,735.90      29,567,422.60      

รวม 127,295,151.10    150,855,874.07    118,788,735.90    128,953,749.94    

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

บริษัท 

เจาหนี้ ประเภทสินเชือ่ 2554 2553 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงนิเบิกเกนิบัญชี 55.00                55.00                MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดติ 320.00              100.00              MLR

ธนาคาร ตัว๋สัญญาใชเงนิ 50.00                50.00                MLR

ธนาคาร ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 13.20                5.00                  

รวม 438.20              210.00              

วงเงนิ (ลานบาท)
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บริษัทยอย 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2554 2553 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23.00                23.00                MOR

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้ง 
บริษัทไดเขาค้ําประกันสินเช่ือของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 

14.  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เจาหน้ีการคาในประเทศ

กิจการท่ีเก่ียวของกัน -                        -                        33,383,020.47      66,630,564.39      

กิจการอ่ืน 21,610,110.07      25,758,267.57      4,590,737.63        8,687,730.89        

เจาหน้ีการคาตางประเทศ 209,526,738.88    67,522,173.77      209,526,738.88    67,522,173.77      

รวม 231,136,848.95    93,280,441.34      247,500,496.98    142,840,469.05    

คาใชจายคางจาย 47,892,910.54      37,416,682.23      13,618,349.63      12,804,552.61      

เจาหน้ีอื่น 4,140,298.75        3,786,096.87        174,544.10           -                        

อื่น ๆ 32,682.45             19,891.00             32,682.45             19,891.00             

รวม 52,065,891.74      41,222,670.10      13,825,576.18      12,824,443.61      

รวมทั้งหมด 283,202,740.69    134,503,111.44    261,326,073.16    155,664,912.66    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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15. หน้ีสินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

หน้ีสินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 16 48,357,478.08     50,567,478.08     43,341,478.08     45,551,478.08     

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 176,607,426.72   138,856,532.73   84,453,374.32     58,676,038.86     

รวม 224,964,904.80   189,424,010.81   127,794,852.40   104,227,516.94   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

  

16. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 97,960,834.07     148,528,312.15     87,750,694.72     133,302,172.80   

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (48,357,478.08)   (50,567,478.08)     (43,341,478.08)   (45,551,478.08)   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 49,603,355.99     97,960,834.07       44,409,216.64     87,750,694.72     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดังน้ี 

อางอิง

วงเงิน เจาหน้ี 2554 2553 2554 2553 ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1       ธนาคาร -          84.50      -          2.21        ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ป 2552 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลานบาท

ป 2553 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลานบาท

2       ธนาคาร 95.07      170.00    65.65       101.79    มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

3       ธนาคาร 35.00      35.00      22.10       29.30      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

รวม 130.07    289.50    87.75       133.30    

บริษัทยอย

4       ธนาคาร 20.00      20.00      7.31         11.32      ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

5       ธนาคาร 5.00        5.00        2.90         3.91        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 25.00      25.00      10.21       15.23      

รวมท้ังหมด 155.07    314.50    97.96       148.53    

วงเงิน มูลหน้ี

ลานบาท

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 148,528,312.15     219,114,423.12     133,302,172.80     198,873,623.19     

เพิม่ขึ้น -                         7,100,000.00         -                         7,100,000.00         

ลดลง (50,567,478.08)     (77,686,110.97)     (45,551,478.08)     (72,671,450.39)     

ยอดคงเหลือ 97,960,834.07       148,528,312.15     87,750,694.72       133,302,172.80     

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและท่ีจะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการ
ทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ํา
ประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของ
บริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 
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17. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาข้ันต่ํา

สัญญาเชาการเงิน

1 156,226,135.85  24,732,371.99    180,958,507.84  65,156,710.22    11,588,815.46    76,745,525.68    

2 - 5 239,185,695.79  28,693,779.01    267,879,474.80  118,915,993.06  14,788,792.49    133,704,785.55  

395,411,831.64  53,426,151.00    448,837,982.64  184,072,703.28  26,377,607.95    210,450,311.23  

สัญญาขายและเชากลับคืน

1 20,381,290.87    2,211,124.08      22,592,414.95    19,296,664.10    2,177,990.86      21,474,654.96    

2 - 5 16,178,336.19    688,967.93         16,867,304.12    16,178,336.19    688,967.93         16,867,304.12    

36,559,627.06    2,900,092.01      39,459,719.07    35,475,000.29    2,866,958.79      38,341,959.08    

รวม

1 176,607,426.72  26,943,496.07    203,550,922.79  84,453,374.32    13,766,806.32    98,220,180.64    

2 - 5 255,364,031.98  29,382,746.94    284,746,778.92  135,094,329.25  15,477,760.42    150,572,089.67  

431,971,458.70  56,326,243.01    488,297,701.71  219,547,703.57  29,244,566.74    248,792,270.31  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
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(หนวย: บาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาข้ันตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี คาเชาข้ันตํ่า

สัญญาเชาการเงิน

1 118,899,438.27  18,946,104.84        137,845,543.11  40,449,983.40    6,763,730.41          47,213,713.81    

2 - 5 135,874,604.13  9,716,149.09          145,590,753.22  33,533,297.59    1,838,814.22          35,372,111.81    

254,774,042.40  28,662,253.93        283,436,296.33  73,983,280.99    8,602,544.63          82,585,825.62    

สัญญาขายและเชากลับคืน

1 19,957,094.46    3,945,160.50          23,902,254.96    18,226,055.46    3,760,039.50          21,986,094.96    

2 - 5 37,279,435.17    2,947,443.91          40,226,879.08    36,194,808.39    2,914,310.69          39,109,119.08    

57,236,529.63    6,892,604.41          64,129,134.04    54,420,863.85    6,674,350.19          61,095,214.04    

รวม

1 138,856,532.73  22,891,265.34        161,747,798.07  58,676,038.86    10,523,769.91        69,199,808.77    

2 - 5 173,154,039.30  12,663,593.00        185,817,632.30  69,728,105.98    4,753,124.91          74,481,230.89    

312,010,572.03  35,554,858.34        347,565,430.37  128,404,144.84  15,276,894.82        143,681,039.66  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชา
เปนรายเดือน ๆ ละ 9.16 ลานบาท และ 20.55 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป จํานวนเงิน 176.61 ลานบาท (ป 2553: 138.86 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวน
เงิน 84.45 ลานบาท (ป 2553: 58.68 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป  

กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว เพ่ือใชเปนหลักประกันหน้ีสินและกรรมการบริษัทและบริษัท
ยอยไดเขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ภายใตสัญญาเชาระยะยาวทางการเงินไดกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเมื่อครบ
กําหนดตามมูลคาหรืออัตราที่ตกลงรวมกัน ดังน้ันหากกลุมบรษิัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพยดังกลาวจะบันทึกจํานวนเงินที่
ตองจายซื้อรวมไวในหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ในระหวางป 2553 บริษัทไดทําสัญญาขายเคร่ืองจักร (รถเครน) และเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัท
แหงหน่ึง โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 29.65 ลานบาท และมีภาระผูกพันจะตองจายคาเชาตลอดอายุสัญญา
เชา จํานวน 48 เดือน รวมเปนจํานวนเงิน 35.47 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับรูกําไรขาดทุนจากการทําสัญญาขาย
และเชากลับคืนดังกลาว 
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ในระหวางป 2553 บริษัทไดขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาใหบริษัทยอย โดยใหบริษัทยอยทําสัญญาเชาการเงิน โดย
บริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 65.21 ลานบาท 

 

18. หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

หนี้สนิตามสญัญาซือ้กลับคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหน้ีสนิจากคดีความฟองรอง 29,660,206.99           23,649,115.62           

รวม 89,771,120.63           83,760,029.26           

งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทํา
สัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนใน
กรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหน้ีกับบริษัทลีสซิ่ง เน่ืองจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ในสัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพ
หน้ี โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหน้ีสินดังกลาวในนามสวนตัว
เต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 9) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีที่บริษัทยอย
จะเรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัท
ยอยรวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหน้ี โดยมีเง่ือนไขการชําระหน้ี
เปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหน้ีลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังน้ี 

1. บริษัทยอยมีหน้ีเงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท บริษัทยอยจึงนําหน้ีเงินงวดผอน
ชําระมารวมเปนหน้ีเงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับน้ี 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน
ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 
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บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหน้ี จํานวนเงิน 60.03 ลานบาท 

ในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจาย
ชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันที่ 21 มิถุนายน 
2549 จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น ทั้งน้ี คดีความดังกลาวเปนอัน
ถึงที่สุดแลว 

ผลของคดีความดังกลาวขางตนทําใหฝายบริหารเห็นวาบริษัทยอยไดจายชําระหน้ีบางสวนไปแลวเกินสมควร บริษัทยอยจึง
ไดระงับการจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญารับสภาพหน้ี โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหน้ีเพ่ือเรียก
เงินคืนจากการชําระหน้ีที่สูงเกินไป จาํนวนทุนทรัพย 49.60 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทยอยและกรรมการและกิจการที่เก่ียวของ
กัน ไดถูกฟองรองดําเนินคดีฐานผิดสัญญารับสภาพหนี้ จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท ทั้งน้ี ศาลช้ันตนไดมีคําสั่งใหรวม
พิจารณาคดีทั้งสอง 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยและกิจการที่เก่ียวของกันรวมกันจายชําระหน้ี จํานวน
เงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันที่ 25 มกราคม 2550 จนกวาจะ
ชําระเสร็จ บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตนตอศาลอุทธรณ และขอทุเลาการบังคับคดี ปจจุบันอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาหลักประกัน ทั้งน้ี บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหน้ีสินคาเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคํา
พิพากษาของศาลช้ันตน จํานวนเงิน 29.66 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบ้ียคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลงโดยมิไดใชอัตราดอกเบ้ียที่ผิด
นัดชําระเน่ืองจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ทั้งน้ี บริษัทยอยจึงไดจัดประเภทบัญชี
หน้ีสินดังกลาวเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

19. ผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพนั 8,550,763.03                   6,276,038.02                   
ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 8,550,763.03                   6,276,038.02                   

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,006,123.00                 5,780,810.00                 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตนทุนบริการปจจุบัน 1,677,846.98                 1,180,276.38                 

     ตนทุนดอกเบ้ีย 300,727.72                    216,780.31                    

     ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (8,900.00)                       (4,750.00)                       

หนี้สินลดลงจากการจายชําระ / เลิกจาง (1,425,034.67)               (897,078.67)                  
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 8,550,763.03                 6,276,038.02                 

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือน
สุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

20. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุน
ที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ีจะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได 

21. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

22. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนจํานวน
เงิน 27 ลานบาท 
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บริษัทยอย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 200 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 150 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.75 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 
ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 8 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1 ลานบาท โดยท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 250 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1.25 ลานบาท 
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 
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23. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

วัสดุส้ินเปลืองใชไป 16,723,391.23     19,795,458.65     16,723,391.23   19,859,944.25   

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 137,642,551.12   117,672,852.08   55,051,009.47   47,641,083.28   

คาสาธารณูปโภค 4,725,058.71       5,286,370.50       1,715,775.82     1,838,604.82     

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 77,936,175.30     47,601,377.63     1,854,070.45     2,372,819.56     

คาเชาและคาบริการอ่ืน 7,658,638.05       7,344,517.01       2,528,087.74     2,486,629.00     

คาเบ้ียประกันภัย 5,426,962.12       6,107,351.47       1,544,961.63     1,655,058.64     

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 15,565,863.86     18,271,225.85     943,032.09        1,537,113.35     

คาเส่ือมราคา 113,635,914.08   119,287,294.36   59,068,124.14   52,510,586.42   

คาใชจายสงเสริมการขาย 1,595,494.62       8,441,898.78       5,711,231.67     1,026,648.00     

คาธรรมเนียม 7,312,896.71       5,663,803.37       5,076,043.99     2,481,640.41     

คาใชจายในการเดินทาง 2,980,431.65       2,864,261.91       1,874,554.90     1,522,794.12     

คาตอบแทนกรรมการ 3,922,000.00       2,991,000.00       3,922,000.00     2,991,000.00     

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 10,103,963.51     2,517,160.89       255,931.85        2,516,045.10     

ประมาณการหนี้สิน 6,011,091.37       6,011,091.37       -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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24. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ดอกเบี้ยจาย 48,849,252.34   56,621,030.27   34,509,368.28   34,976,035.50   

บวก ตนทุนทางการเงินอ่ืน 573,970.70        -                     201,436.00        -                     

รวม 49,423,223.04   56,621,030.27   34,710,804.28   34,976,035.50   

หัก ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนรายจายฝายทุน -                     (556,992.35)       -                     (556,992.35)       

สทุธิ 49,423,223.04   56,064,037.92   34,710,804.28   34,419,043.15   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

25. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คํานวณขึ้นในอัตราท่ีกําหนด
โดยกรมสรรพากร หลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษี
เงินไดและหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได และบริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสม
ยกมาจากปกอน ๆ ที่ยังสามารถใชประโยชนทางภาษีได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวนเงิน 83.82 ลานบาท (ป 2553: 
51.85 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 353.82 ลานบาท (ป 2553: 350.25 ลานบาท) ในงบการเงินรวม 
โดยบริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดเปนคาใชจายทั้งจํานวนในบัญชี และบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหน้ีสินในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 531 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2554 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 
30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี จํานวนเงิน 50 ลานบาทแรก สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2554 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2551 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” กอนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ 
โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี จํานวนเงิน 20 ลานบาทแรก 
เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเน่ืองกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
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26. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่กลุมบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในป 2554 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 1.85 ลานบาท (ป 2553: 1.74 
ลานบาท) ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.96 ลานบาท (ป 2553: 0.87 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ี  

บริษัท 

27.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

27.1.1 จายชําระตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัย อัตราคาบริการเดือนละ 0.12 ลานบาท 

27.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

27.1.3 จายชําระตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมาย อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท 

27.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน และคาออกแบบ จํานวนเงิน 26.62 ลานบาท 

27.1.5 จายชําระตามสัญญาการใหบริการระบบซอฟตแวร อัตราคาบริการเดือนละ 0.02 ลานบาท 

27.2 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

27.3 เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมถึงกําหนดชําระ จํานวนเงิน 6.56 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

27.4 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

27.4.1 จากการค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
180.60  ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

27.4.2 จากสัญญาซื้อกลับคืนของบริษัทอื่นรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 4.05 ลานบาท 

บริษัทยอย 

27.5 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

27.5.1 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

27.5.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่เก่ียวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท 
(ดูหมายเหตุ 12) 

27.5.3 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาบริการเดือนละ 1.25 ลานบาท 

27.5.4 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด อัตราคาบริการเดือนละ 0.27 ลานบาท 

27.5.5 จายชําระคากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน จํานวนเงิน 4.33 ลานบาท 



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

107 
 

 

27.6 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกันบริษัทยอย จํานวนเงิน 2.40 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

27.7 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

27.7.1 จากการเขารวมค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชี
คงเหลือ จํานวนเงิน 79.55 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

27.7.2 จากการเขารวมค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชี
คงเหลือ จํานวนเงิน 18.37 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

27.7.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคา
ทุนทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
จํานวนเงิน 0.96 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

27.7.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 
14.92 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

27.7.5 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด จํากัด มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายฐานผิดนัดชําระตาม
สัญญาเชาซื้อ จํานวนทุนทรัพย 10.71 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29)  

28. การเปดเผยเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

28.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือมั่นของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน 
ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของ อีกทั้งยังกํากับดูแล
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

28.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

28.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจาก
การท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปน้ี 

28.3.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงิน
ฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวสวน
ใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 
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28.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท สวนใหญเก่ียวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน

เยน (ญ่ีปุน) -                0.43               -                4.13               

ดอลลารสหรัฐอเมริกา -                8.72               -                2.22               

ดอลลารสิงคโปร -                0.02               -                -                

(หนวย: ลาน)

2554 2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

        
   

28.3.3 ความเสี่ยงดานสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา โดยบริษัทมีนโยบายการให
สินเช่ือที่ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึง
คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ันเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญแลว 

28.3.4 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหน้ีการคา ซึ่งมีการใหสินเช่ือระยะสั้นและหน้ีสิน
ทางการเงิน โดยสวนใหญเปนเจาหน้ีการคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไมแตกตาง
กับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

29. คดีฟองรอง 

บริษัท 

29.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
(กลุมบริษัท) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลาน
บาท เน่ืองมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในการขาย
ทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด เขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นฟองดําเนินคดีกับเจาหน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจากการชําระ
หน้ีที่สูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 18) ทั้งน้ี ศาลช้ันตนไดมีคําสั่งใหรวมพิจารณาคดีทั้งสอง  
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เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2552 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดและกลุมบริษัทรวมกันจาย
ชําระเงิน จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันที่ 25 
มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตนตอศาล
อุทธรณ  และขอทุเลาการบังคับคดี ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาหลักประกัน ทั้งน้ี บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
ไดบันทึกประมาณการหน้ีสิน คาเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลช้ันตนภายใตบัญชี “ประมาณ
การหน้ีสิน” ทั้งจํานวนแลว อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจาก
คดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จะเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับ
ผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว  

29.2 บริษัทและบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท 
จํากัด (กลุมบริษัท) มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในฐานะจําเลยรวมฐานผิดนัดชําระตามสัญญาเชาซื้อ
กับบริษัทอื่น จํานวนทุนทรัพย 10.71 ลานบาท เน่ืองจากกลุมบริษัทไดค้ําประกันสัญญาเชาซื้อของ บริษัท เดอะเครน 
ระยอง จํากัด ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลช้ันตน ทั้งน้ี บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ได
บันทึกผลเสียหายดังกลาวแลวทั้งจํานวน 

บริษัทยอย 

29.3 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจง
ขอเลิกสัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) 
โดยระบุวา ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชาต้ังแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังน้ัน สัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจา
พนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) 
พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพ้ืนที่และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหน้ีตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 
เน่ืองจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน ตามท่ีเจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาว
อางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 12 และ 27) 

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการ
บริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 27) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 5.95 ลานบาท ซึ่งคาเชา
คางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถาหากเกิดความเสียหาย
กับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย  

สวนที่ 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคา
คาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายเพ่ิมเติมเปนรายเดือน 
ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 บริษัทยอยไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหาย จํานวนเงิน 10.12 ลานบาท  
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ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนที่ 1 และสวนที่ 2 รวมเปนจํานวนเงิน 16.07 
ลานบาท อยางไรก็ตาม หากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายดังกลาว 
กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินน้ันทั้งจํานวน 

29.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงิน
ประมาณ 1.32 ลานบาท เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน  

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก  

ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับ
ผลเสียหายจากคดีความดังกลาว 

29.5 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความจากการถูกฟองรองขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
จํานวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษายกฟองโจทก โจทกไดยื่น
อุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตนตอศาลอุทธรณ  ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ 

29.6 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความจากการถูกฟองลมละลายเนื่องจากโจทกไดนํามูลหน้ีตามคํา
พิพากษาประนีประนอมยอมความของป 2544 จํานวนทุนทรัพย 4.88 ลานบาท มาฟองเปนคดีลมละลายใหม ปจจุบัน
อยูระหวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลลมละลายกลาง อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทยอยคาดวาจะไมได
รับผลกระทบเสียหายจากคดีความดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                        รายงานประจําป 2554 
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30. การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังน้ี 

กอนจัด รายการจัด หลังจัด กอนจัด รายการจัด หลังจัด

ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น -                        96,956,834.82       96,956,834.82       -                        23,140,115.55       23,140,115.55       

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 92,451,424.04      (92,451,424.04) -                        23,113,151.79       (23,113,151.79) -                        

รายไดคางรับ 4,338,700.37        (4,338,700.37) -                        -                        -                        -                        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 15,611,363.06      (4,192,370.41) 11,418,992.65       5,223,464.72         (4,052,623.76) 1,170,840.96         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 51,954,085.09      4,025,660.00         55,979,745.09       11,021,038.19       4,025,660.00         15,046,698.19       

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น -                        134,503,111.44     134,503,111.44     -                        155,664,912.66     155,664,912.66     

เจาหน้ีการคา 93,280,441.34      (93,280,441.34) -                        142,840,469.05     (142,840,469.05) -                        

เงินรับลวงหนาคาสินคา

   และบริการ 7,429,336.45        (7,429,336.45) -                        7,077,887.85         (7,077,887.85) -                        

คาใชจายคางจาย 37,416,682.23      (37,416,682.23) -                        12,804,552.61       (12,804,552.61) -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17,656,802.20      3,623,348.58         21,280,150.78       1,804,826.24         7,057,996.85         8,862,823.09         

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คาใชจายในการบริหาร 64,049,379.31      26,224,924.71       90,274,304.02       23,811,215.87       25,739,110.53       49,550,326.40       

คาตอบแทนผูบริหาร 26,224,924.71      (26,224,924.71) -                        25,739,110.53       (25,739,110.53) -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 

 






