
          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

0 
 

สารบัญ 
                      หนา  

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป........................................................................................................................  1 
สารจากประธานกรรมการ........................................................................................................................  2 
สารจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร.............................................................................................................  3 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ..............................................................................................................  4 
ขอมูลท่ัวไป................................................................................................................................................  6 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท..................................................................................................................................  7 
ประวัติความเปนมาโดยสรุป……………………………………………………………………………………..  8 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ………………………………………………………………………………………. 11 
ปจจัยความเสี่ยง…………………………………………………………………………………………………… 15 
ผูถือหุนรายใหญ…………………………………………………………………………………………………… 17 
แผนภูมิองคกร…………………………………………………………………………………………………….. 18 
โครงสรางการจัดการ……………………………………………………………………………………………… 19 
การกํากับดูแลกิจการ…………………………………………………………………………………………….. 28 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน……………………………………………………………………………….. 37 
การควบคุมภายใน………………………………………………………………………………………………… 38 
นโยบายการจายเงินปนผล……………………………………………………………………………………….. 39 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน……………………………………………………………………………………………… 40 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน……………………………………….. 42 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท…………………………………………….. 43 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและบริษัทยอย………………….. 51 
การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน………………………………………………………. 53  
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน……………………………………………………………….. 55  

 
 
 
 
 
 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

1 
 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
           หนวย : ลานบาท 

 2553 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%)   

2554 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%) 

2555 
งบการเงิน

รวม 

+ / -  
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
 

 
 

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 

 
 

471.27 
2,799.49 
1,033.86 
1,664.89 
1,134.60 

 
 

+57.14 
+38.88 

+ 39.14 
+56.08 

+ 19.54 

+ 
 
รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
กําไรขั้นตน 
EBITDA 
กําไรสุทธิ 
 

 
 

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 

 
 

724.19 
552.30 

1,276.49 
383.14 
388.10 
191.72 

 

 
 

+ 46.83 
+ 19.24 
+ 33.47 
+ 26.35 
+ 38.90 
+ 94.21 

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

 
 

0.36 
0.97 
5.76 

    6.75 
34.02 
9.62 

 
 
 

 
 

0.40 
1.12 
9.20 

    10.76 
31.71 
10.32 

 
 
 

 
 

0.46 
1.47 
5.45 

    18.40 
30.02 
15.02 

 
 
 

 
 
 
 

งบดุล 

งบกําไรขาดทุน 

อัตราสวนทางการเงิน 
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สารจ

เรียน ท

นับตั้งแตจ
เศรษฐกิจ
เครนยี่หอ
ลูกคาเปน
เพ่ือรองรบั
กับ ทิศทา

ใหการสนั
ธุรกิจของ

 

จากประธ

ทานผูถือหุน
 

ในป 255
จัดตั้งบริษัทมา
ท่ีกระจายออก
อ ZOOMLION
นอยางดี สงผล
บปริมาณงานเช
างเศรษฐกิจท่ียั

คณะกรร
นับสนุนการดํา
บริษัทใหประส

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธานกรร

น 

55 เปนอีกปห
า ท้ังในแงราย
กไปสูภูมิภาค ท
N ซึ่งบริษัทเปน
ใหยอดขายเพ่ิ
ชาท่ีมีเพ่ิมขึ้น 
ยงัมีแนวโนมขย

รมการบริษัท ข
เนินธุรกิจของ
สบความสําเร็จต

รมการ 

หนึ่งท่ีบริษัทปร
ยไดรวม และกํ
ทําใหมีความตอ
นตัวแทนจําหน
พ่ิมขึ้นมาก นอก
สําหรับในป 25
ยายตัวอยางตอ

ขอขอบคุณผูถือ
บริษัทดวยดีเส
ตามเปาหมาย 

2 
 

ระสบผลสําเร็จ
กําไรสุทธิ เปน
องการใชเครื่อง
นายจากประเท
กจากนี้ในป 25
556 บริษัทยังมี
อเนื่อง จะทําให

อหุน ลูกคา สถ
สมอมา และขอ
  เพ่ือประโยชน

จในการดําเนิน
ผลมาจากโอก
งจักรคอนขางสู
ทศสาธารณรัฐ
555 บริษัทยังไ
มคีวามเชื่อมั่นว
หธุรกิจของบรษิั

ถาบันการเงิน 
อใหคํามั่นวาจ
นตอผูเกี่ยวของ

…………

(ผศ.ด

นธุรกิจเปนอย
กาสทางธุรกิจที
สูง ประกอบกับ
ฐประชาชนจีน
ไดมีการลงทุน
วาดวยศักยภาพ
ษัทประสบผลสํา

ผูบริหาร พนัก
ะทุมเทในการ
งทุกฝายอยางเ

……………………

ดร.พิบูลย  ลิมป
ประธานกรรมก

ยางดี มีผลปร
ท่ียังมีอยูมาก ก
บความสําเร็จใ
น ปจจุบันไดรับ
ซื้อเครื่องจักรข
พทางธุรกิจของ
าเร็จดวยดีเชน

กงาน และผูเกี่
กํากับและพัฒ
เต็มกําลังความ

………………. 

ประภัทร) 
การ 

ะกอบการดีท่ี
การขยายตัวท
นการทําตลาด
บการยอมรับจ
ขนาดใหญเขา
งบริษัท ประก
นเดิม 

ยวของทุกฝาย
นาศักยภาพท
มสามารถ 

สุด
ทาง
รถ
าก
มา
อบ

ย ท่ี
ทาง
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สารจ

เรียน ท

ตอเนื่อง โ
ใหเปนอีก
งานขายร
ประเทศไท
ธุรกิจในอุ
1,276.49
ลานบาท 
ท่ีสูงที่สุดต

มีทักษะ ค
เปนรถเค
สูงขึ้น ท้ัง
แผนการล
น้ํา มูลคา
อยางตอเน
เมียนมาร 

ควบคูไปกั
จัดการดว

 
 

จากประธ

ทานผูถือหุน

ป 2555 ภาว
โดยเฉพาะการ
กปหนึ่งท่ีบริษัท
รถเครนย่ีหอ Z
ทย ซึ่งไดรับก
อุตสาหกรรมห
 ลานบาท เพ่ิม
เพ่ิมขึ้นรอยละ
ตั้งแตดําเนินธรุ

บริษัทยังคงม
ความชํานาญ โ
รนขนาดใหุท
งจากการลงทุน
ลงทุนในโครงส
งบประมาณ 2
นื่อง นอกจาก
  สาธารณรัฐป
 
บริษัทมีความ

กบัการเติบโตข
ยความระมัดร
 
 
 
 

 
 
 

ธานเจาห

น 

วะเศรษฐกิจขอ
ลงทุนในดานกิ
ท ชูไก จํากัด (
ZOOMLION 
ารยอมรับจาก

หนัก ปโตรเคมี
มขึ้นรอยละ 33
 94.21 เมื่อเที
รกิจมา  โดยมีสั

มุงเนนท่ีจะพัฒ
โดยในป 2555
ท่ีสุด ท่ีบริษัทค
นของภาครัฐใ
สรางพ้ืนฐานดา
2.2 ลานลานบา
นี้บริษัทยังขยา

ประชาธิปไตยป

มเชื่อมั่นวาดวย
ของกลุมอุตสาห
ะวัง ภายใตปจ

หนาที่บ ิ

องประเทศไทย
กจิการสาธารณู
(มหาชน) และ
จากประเทศส

กลูกคาในวงกว
มี พลังงานไฟฟ
3.46 เมื่อเทียบ
ยบกับงวดเดีย
สัดสวนรายไดจ

ฒนาศักยภาพใน
5 บริษัทไดลงท
คนไทยมีไวให
นโครงการบริ
นคมนาคมขน
าท รวมถึงการ
ายขอบเขตกา
ระชาชนลาว เ

ยศักยภาพและ
หกรรมหนักแล
จจัยความเส่ียงท

3 
 

ริหาร 

มีอัตราการขย
ณปโภค โครงสร
บริษัทยอย ปร
สาธารณรัฐปร
างท่ัวประเทศ
ฟา ระบบสาธา
บกับงวดเดียว
วกันของป 25
จากการขาย ต

นการแขงขันท
ทุนซื้อเคร่ืองจัก
บริการงานเชา
รหารจัดการทรั
นสงประเทศทั้งก
รลงทุนภาคเอก
ารใหบริการงาน
ปนตน 

ะประสบการณท
ะการพัฒนาปร
ท้ังจากภายนอ

ายตัวคอนขาง
รางพ้ืนฐานและ
ระสบความสํา
ระชาชนจีน ท่ีบ
 และดานใหบริ
ารณูปโภคและ
กันของป 255
54 (98.72 ลา
อ รายไดจากก

างธุรกิจ ดวยก
ักรกลประเภท
า เพ่ือรองรับค
รัพยากรน้ําท่ีภ
การขนสงระบบ
กชนในกลุมอุต
นเชาไปยังประ

ทางธุรกิจท่ีมีอ
ระเทศ อยางไร
อกและภายในป

…
(

 รักษาก

งดี มีการลงทุน
ะระบบปองกันน
เร็จในการดําเน
บริษัทเปนตัวแ
ริการงานเชา ท
ะโครงสรางพ้ืน

54 (956.40 ลา
นบาท) ซึ่งถือว
การใหบริการ เท

การลงทุนในเค ื
รถเครน ขนาด
ความตองการใ
ภาครัฐทุมงบป
บราง การขนส
ตสาหกรรมหนั
ะเทศเพ่ือนบาน

ยู จะนําพาใหบ
รก็ตามบริษัทยั
ประเทศ ท่ีอาจส

………………
(นายธงไชย  แ
การประธานเจ

นท้ังของภาครัฐ
น้ําทวมในนิคม
นินธุรกิจเปนอ
แทนจําหนายแ
ท่ียังคงมุงเนน
นฐาน ทําใหมี
านบาท) และกํ
วาเปนรายรับร
ทากับ 57 : 43

รื่องจักร และพั
ด 600 และ 1,
ใชเครื่องจักรก
ประมาณถึง 3
สงระบบถนน แ
นักปโตรเคมี พ
น เชน สาธารณ

บริษัทมีความเ
ยังมีความจําเปน
สงผลกระทบตอ

…………… 
แพรรังสี) 
าหนาท่ีบริหาร

ฐและเอกชนอย
มอุตสาหกรรม 
อยางดี ท้ังในด
แตเพียงผูเดียว
การใหบริการก
รายไดรวมสูง
าไรสุทธิ 191.
รวมและกําไรสุ
3 

พัฒนาบุคลากร
250 ตันซึ่งถือ
ลหนักท่ีจะมีเพิ
.5 แสนลานบา
และการขนสงท
ลังงานไฟฟา ท
ณรัฐแหงสหภา

ติบโตอยางย่ัง ื
นท่ีจะตองบริห
อกิจการได 

ร 

ยาง
ทํา
าน
วใน
กับ
ถึง 
72 
ทธิ 

รให
อวา
พ่ิม
าท 
ทาง
ท่ีมี
าพ

ยืน
หาร



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

4 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน คือ นายวัชรินทร ดวงดารา  
นายสุรินทร เปรมอมรกิจ นายเจษฎา  พรหมจาต และ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการ
อิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
 ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯให
กํากับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2555 ไดจัดใหมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน 
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี้  
 
1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
  สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2555 ของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชี รวมท้ังการเปดเผย
 ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญและรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี
 การ แลกเปล่ียนความคิดรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวา กระบวนการจัดทํา 
 และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 
 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก เชน 

 รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับป 2555 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบ
 ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแกไข
 ตามควรแกกรณี รวมท้ังติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 
3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯในดานตางๆ การบริหารความเส่ียงทางการเงิน การบริหาร
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน รวมถึงการบริหารความเส่ียงสําหรับแผนการลงทุน 
 เปนตน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 

 
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและ
 ขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอ
 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ตอไป ใหแตงต้ังนายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 
 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 
 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตนพงศ ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืน ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคา
 สอบบัญชีสําหรับป 2556 
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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 :    นายบรรจง     พิชญประสาธน 
เลขทะเบียน  : 7147   
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 และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการ

กอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึง
การใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : เลขท่ี 42/62 หมู 14  ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 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) 
42/62 หมู 14 ตาํบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

Website : www.chukai.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000412 
โทรศัพท : 0-2715-0000, 0 -2316 -2873 -7 
โทรสาร : 0-2316-6574, 0-2316-6637   
ทุนจดทะเบียน : 506,250,000 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว : 506,249,953 บาท 
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ประวัตคิวามเปนมาโดยสรุป       
 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแตป 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกล
หนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการ
กอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หาง
เทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด( TCS ) ตอมาเมื่อ
อุตสาหกรรมตาง ๆ มีการขยายตัว คุณธงไชย แพรรังสี จึงไดมีการจัดต้ัง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด( TCL ) บริษัท 
เดอะเครน ระยอง จํากัด ( TCR ) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด( TCH ) เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ และในป 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังไดมีการจัดต้ัง บริษัท ชูไก จํากัด( CRANE ) ขึ้น
เพ่ือประกอบธุรกิจนําเขาเคร่ืองจักรใชแลวจากตางประเทศเพื่อจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและจําหนาย
อะไหล ใหกับบริษัทในกลุมและลูกคาท่ัวไป ตอมาในป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัทฯใหม บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด( TCL ) 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด( TCR ) บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด( TCH ) และในป 2549 ไดเขาถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด( TCS ) นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม 
โดย บริษัท ชูไก จํากัด( CRANE )จะทําหนาท่ีในการจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรเปนหลัก สวนบริษัทยอยจะใหบริการเชา
และขนสง สําหรับรายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
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 รถยก
ตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง 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 เพ่ือรองรบัลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

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

ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ 
และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยก
ตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
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รถบรรทุกประเภทตาง ๆโดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในบริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และ
จังหวัดตาง ๆ ทางภาคใต 

 
26 พ.ค. 2540 เพ่ือใหเกิดการแบงแยกลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานการจําหนายและการใหบริการ รวมถึงการ

ใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก จึงไดมีการจัดต้ังบริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) ดวยทุนจดทะเบียน 
1.00 ลานบาท ท่ี ถ.บางนา-ตราด กม.7 เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการนําเขาเคร่ืองจักรใชแลวจากตางประเทศ 
หรือซื้อในประเทศ เพ่ือจําหนายตอใหกับบริษัทยอยภายในกลุม (TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคา
ภายนอก โดยบริษัทนําเคร่ืองจักรเหลานี้มาทําการซอม หรือปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เพ่ือสงขายลูกคา 
นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลวและจําหนายอะไหล
ใหกบักลุมบริษัทยอย(TCS TCL TCR และTCH) และลูกคาท่ัวไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังนี้ภายหลังการจัดต้ัง CRANE กลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และTCH) จะ
ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือ
การกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการ
ขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 

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

โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 
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 โดยเปนการ
ซื้อจากกลุมนายธงไชย แพรรังสี ในมูลคาเทากับมูลคาท่ีตราไว 

 
8 พ.ย. 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) จาก 100.00 ลานบาทเปน 200.00 ลาน

บาท 
 
พ.ย. 2547 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน พรอมอุปกรณเสริมพิเศษ ซึ่งถือไดวาเปนรถเครนขนาดใหญ

ของไทยท่ีมีความสามารถในการยกไดมากที่สุดในเวลานั้น 
 
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 โดยทําการเสนอขายแก

บุคคลในวงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และ
เสนอขายใหแกคุณธงไชยจํานวน 100 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 
1.00 บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก 
จํากดั (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 ไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายรถเครนยี่หอ ZOOMLION จากบริษัท ZOOMLION 

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

 
1 ก.พ. 2554 บริษัทฯไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายรถเครนจากบริษัทดังกลาว แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
 
2 พ.ค. 2555 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 506.25 ลานบาท (จํานวน 506,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือ

รองรับการจายหุนปนผล 
 
1 มิ.ย. 2555 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ไดบอกเลิกสัญญาเชาท่ีดิน และยายท่ีตั้งสํานักงานมาท่ีบริเวณ 

ถนนบางนา-ตราด กม.7 เพ่ือลดความเส่ียงเกี่ยวกับขอพิพาทในท่ีดินท่ีเชา 
 
16 ก.ค. 2555 บริษัทฯ นําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน  
 
9 พ.ย. 2555 บริษัทฯ ไดส่ังซื้อรถเครนใชแลวขนาด 1,250 ตัน  
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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) ประกอบธุรกิจใหบริการเคล่ือนยายวัสดุ
หรืออุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมและกอสราง โดยบริษัทฯนําเขาเครื่องจักรกลหนักใหม และเครื่องจักรกลหนักใชแลว
สภาพดีจากตางประเทศเขามาทําการปรับปรุงและซอมแซมใหอยูในสภาพดียิ่งขึ้น และยังประกอบธุรกิจการจําหนายรถเครนท่ี
ปรับสภาพใหม และใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับลูกคาท่ัวไปดวย เมื่อแบงตามลักษณะการบริการธุรกิจได 2 กลุม ดังนี้  

4.1 ธุรกิจการจําหนายเครื่องจักรกลหนัก ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท แบงเปน 
4.1.1 การจําหนายเครื่องจักรกลหนักใหมประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
4.1.2 การจําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีลูกคามีความตองการซื้อเคร่ืองจักรเนือง

จากมีการใชงานตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการเชา บริษัทฯก็มีบริการ
จําหนาย เครื่องจักรกลดวยเชนกัน 

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

ฟอรคลิฟท  รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลากหางเทรล
เลอร รถบรรทุกประเภทตางๆ  ซึ่งใหบริการท้ังแบบเหมาโครงการ หรือการใหบริการแบบรายเดือน  หรือ
รายวัน  ธุรกิจในสวนนี้ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทยอยท้ัง 4 บริษัท คือ TCR TCL TCH และ TCS  ซึ่งบริษัท
ยอยมีเครื่องจักรกลหนักท่ีไวรองรับการใหบริการแกลูกคา แบงไดเปน 3 ประเภทหลักดังนี้ 
4.2.1.1 รถเครน (CRANE) เปนเคร่ืองจักรกลหนักท่ีใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ และ  

เล็ก ท้ังงานภาคเอกชนและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกล่ัน โรงไฟฟา 
และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชในการยก ประกอบ หรือติดตั้ง เครื่องจักรหรือส่ิงของท่ีมีขนาด
ใหญมีความ สูงและน้ําหนักมาก ส่ิงของขนาดเล็กท่ีมีความสูง รวมถึงส่ิงของทั่วไป รถเครนสวนใหญ
ของ  บริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศ ญี่ปุน เชน ยี่หอ KATO, TADANO, 
P&H,  KOBELCO,  SUMITOMO, IHI, HITACHI สวนรถเครนที่นําเขาจากประเทศเยอรมันและ
ฮอลแลนด เชน   ยี่หอ DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เปนตน    

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

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

4.2.2 ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจท่ีใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไปถึงลูกคา
ท่ัวไป โดยบริษัทฯอาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และทีมชางท่ีมี
ความชํานาญงานและประสบการณสูงเปนจํานวนมาก รวมท้ังสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบทุกชนิดจากท้ัง
ภายในและตางประเทศโดยเนนงานซอมของบริษัทในกลุม และงานซอมของลูกคาท่ีซื้อเคร่ืองจักรจากบริษัท 
เปนสําคัญ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 

 
 
 
 
 
          ดําเนินการโดยบริษัทฯ 
                    (CRANE) 

 
 
 
 
 
 

 
              ดําเนินการโดยกลุมบริษัทยอย 
                            (TCS, TCL, TCR, TCH) 

 

 
ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเครื่องจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและ

จัดซื้อโดยการนําเขาเคร่ืองจักรกลใหม ยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเคร่ืองจักรกลใชแลวจาก
ตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเครื่องจักรกลหนักดังกลาวแลว บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ 
ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเคร่ืองจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงาน โดยวิศวกรและทีมชางท่ีมี
ประสบการณ เพ่ือจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  
 
วิสัยทัศน  
 
เปนผูนําดานมาตรฐาน การใหบริการการจัดการดานการขนสง  ดวยความมุงมั่นและความพรอมของเครื่องมืออุปกรณยกขนที่
หลากหลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา 
 
พันธกิจ 
 
ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถ
ฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร  และเคร่ืองจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทามาตรฐานระดับโลก  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ยึดมัน่ท่ีจะใหบริการ พรอมสรางความ
เขาใจ ใหความปลอดภัยในการใหบริการ และความคุมคาอยางสูงสุดตอลูกคาท้ังในภูมิภาคน้ีและทั่วโลก  
 
 
 
 

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 2553 ป 2554 ป 2555 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลและขนสง        

  การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกล 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

310.54 51.63 390.46 40.83 486.43 38.10 

  การใหบริการขนสง 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

32.24 5.36 44.17 4.62 34.81 2.73 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักใหม CRANE 31.26 5.20 393.05 41.10 642.47 50.33 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE 194.56 32.34 96.26 10.06 80.36 6.30 

การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล CRANE 32.92 5.47 32.46 3.39 32.42 2.54 

     รวม  601.52 100.00 956.40 100.00 1,276.49 100.00 

  

หมายเหตุ :  สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะ   
อุตสาหกรรมและการแขงขันในแตละชวงเวลา 

 
ลูกคาหลัก  

ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 
1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตาง ๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47.14 ของลูกคาท้ังหมด) เชน โรงกล่ันน้ํามัน 

โรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  
2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47.89 ของลูกคาท้ังหมด) ซึ่งประกอบดวย

อุตสาหกรรมการกอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางตามโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐบาล  

3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4.97 ของลูกคาท้ังหมด) บริเวณทา
เทียบเรือ ลานพักตูสินคา ลานตู Container  
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การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ในการจัดหาเคร่ืองจักรเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเคร่ืองจักรใหม ยี่หอ 
ZOOMLION ซึ่งบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่ังซื้อโดยตรงไปยังผูผลิตท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีราคาไมแพง สวนเครื่องจักรกลหนักใชแลวจากตางประเทศ บริษํทฯ จะดําเนินการจัดหาผาน
บริษัทผูจัดหาและจําหนายเครื่องจักรใชแลวกวา 80 รายในประเทศญี่ปุนและประเทศในแถบยุโรป  สําหรับวิธีการจัดหา
เครื่องจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 95 ของมูลคาเคร่ืองจักรท่ีมีการจัดซื้อในแตละ
ป จากญี่ปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนที่เหลือเปนการจัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูลเคร่ืองจักร
หรือบริษัทท่ีมีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีเครื่องจักรบางประเภทเกิดการ
ขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองจักรใหมแทน  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
1.  ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางตํ่า หากเปนการใหบริการยกหรือเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณท่ัวๆไปนั้น 

จะมีบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคล่ือนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณท่ีมีความซับซอน
หรือน้ําหนักมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการ
ทํางาน จึงทําใหมีผูบริการดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิม ๆ ท่ีใหบริการมาอยางตอเนื่อง  

2. ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันใน
ระดับปานกลาง เน่ืองจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับการ
ยกอยางตอเนื่องและมีผูใหบริการท่ีมีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 

3.  ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานท่ีมีคอนขางมากเทียบกับจํานวน
ผูประกอบการ  และผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดชั่วโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและ
ซอมแซม รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีรถสํารองไว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก เพ่ือลดภาระคาใชจายดานการลงทุนในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไม
ทันเท่ียวเรือ เนื่องจากรถยกเสียหรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทท่ีมีความพรอมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรท้ังในสวน
ของคนขับและชางซอมจะมีขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา  
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ปจจัยความเสี่ยง  
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเส่ียงดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน   เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ  เปนธุรกิจจําหนาย
เครื่องจักรกลหนักใหม  ยี่หอ ZOOMLION จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เครื่องจักรกลหนักใชแลว และบริษัทยอย
เปนธุรกิจใหบริการเคลื่อนยายวัสดุหรืออุปกรณโดย รถเครน  รถฟอรคลิฟท ฯลฯ  รวมถึงการใหบริการขนสงโดยรถ
หัวลาก รถบรรทุกตาง ๆ   ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในดานเทคนิค เชน การปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน การ
เคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณดวยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง  เปนตน  ทําใหบริษัทฯจําเปนตอง
พ่ึงพิงบุคลากรดังกลาว เชน ชาง วิศวกร พนักงานขับ เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในการรักษาให
พนักงานกลุมนี้ทํางานกับบริษัทฯในระยะยาว โดยการจัดสวัสดิการ และใหผลตอบแทนท่ีดี และสงพนักงานไป
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน  เพ่ือเปนแรงจูงใจใหพนักงานอยูกับองคกรตอไป  ซึ่งบริษัทฯ คาดวานโยบาย
ดังกลาวขางตนจะสามารถรักษาบุคลากรของบริษัทฯ ไวได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการสรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ โดยวาจางผูชํานาญการจากตางประเทศซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถให เขามารวมงานกับบริษัทฯ  
รวมถึงไดมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีมีความชํานาญโดยมีการฝกสอนปฏิบัติ    งานจริงเปนการเพิ่ม
ประสบการณในการทํางานแตละดาน   
 

2. ความเส่ียงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว   เครื่องจักรท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปน
เคร่ืองจักรใชแลว ท่ีมีอายุการใชงานเฉล่ียระหวาง 5 ป ถึง 19 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใช
งานของเครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเคร่ืองจักรใหม  เนื่องจากความสมบูรณของเคร่ืองยนตกลไกตาง 
ๆ อาจไมอยูในสภาพท่ีสมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม แต
สามารถลดความเส่ียงจากการใชเคร่ืองจักรใชแลวจากผูจัดจําหนายท่ีมีชื่อเสียง และจัดใหมีการใชงานและการดูแล
รักษาท่ีดีจากผูมีประสบการณในการดูแลอยางตอเนื่องทําใหเครื่องจักรมีสภาพท่ีดีและปลอดภัยสําหรับการใชงาน
รวมท้ังมีอายุการใชงานท่ียาวนานขึ้น  
 

3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน  ในการจัดหาเคร่ืองจักรกลหนักใหม และเคร่ืองจักรกลหนักใช
 แลวนั้นเปนการจัดหาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุล
 เงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเปน 3 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปุน (JPY)  เงินยูโร (EURO)  และ ดอลลารสหรัฐ (USD)  
 อีกท้ังเปนการซื้อภายใตเง่ือนไขท่ีเปน L/C Term เปนหลัก ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัทฯ มีความเส่ียงของการ
 เปล่ียนแปลงราคาตนทุนของเครื่องจักรหากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันท่ี
 บริษัทฯ ตกลงทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและวันท่ีทําการจายชําระเงินจริง ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
 มีภาระหนี้สินท่ีเปนเงินสกุลเยนอยูประมาณ 0.43 ลานเยน  สกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา 7.22 ลานดอลลาร   

 
4. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน   ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นอาจมีความเส่ียงจาก

การถูกฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร  เชน  ความเส่ียงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาท่ีซื้อเคร่ืองจักร
จากการเขาทําสัญญารวมรับผิด  หรือความเส่ียงจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมทั้งมีความเส่ียงจากการ
ถูกฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางานได  ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุคคลอื่น ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปน
จํานวน 2 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองประมาณ 67.86  ลานบาท ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการ ตั้งสํารอง
ความเสียหายโดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอคําปรึกษากับท่ีปรึกษากฏหมายแลว แตอยางไรก็
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ตาม เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกําหนดนโยบายท่ีจะ
ไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนใหพรอมและแจงให
ทราบถึงขอจํากัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการจดทะเบียน
เครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานท่ีเนนในเรื่องของความ
ปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแตการออกแบบการทํางาน การปฏิบัติงานโดยบุคคลากรท่ีมีประสบการณ ท่ีเนนในเรื่องความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัท
ประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานทั้งหมด 
รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมวงเงินคุมครองใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้น ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

17 
 

ผูถือหุนรายใหญ 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 20 อันดับแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2556 มีดังนี้  

ชื่อ จํานวน รอยละ 

1.  กลุมนายธงไชย แพรรังสี 1 330,939,250 65.37  
2.  นายโสรัตน  วณิชวรากิจ 45,160,400 8.92 
3.  นายชัยรัตน  โกวิทมงคล 10,691,950 2.11 
4.  นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 8,434,200 1.67 
5.  นายนราทร  เอ้ือเฟอ 7,750,000 1.53 
6.  นายสุทัศน  หิรัญญาภินันท 6,959,900 1.38 
7.  น.ส.ขวัญใจ  เหมาะประสิทธิ์ 6,068,750 1.20 
8.  น.ส.จุรีญาพร  แซโคว  5,153,125 1.02 
9.  นายวัชรนนท  ภูไพบูลยานนท 4,580,000 0.91 
10.  น.ส.กนิษฐ  ลิมปสุข 3,660,200 0.72 
11.  นายสุนทร  พัฒนาตระกูล 3,356,575 0.66 
12.  นายประสิทธิ์  รักไทยแสนทวี 3,042,000 0.60 
13.  น.ส.กมลทิพย  นามนวน 2,932,350 0.58 
14.  นายสมชาย  วชิรสกุลชัย 2,551,125 0.50 
15.  นายกฤต  ศิวะกฤษณกุล 2,500,000 0.49 
16.  น.ส.ดาเรศ  คมขํา 2,295,000 0.45 
17.  นายพรเทพ  มโนทรัพยศักดิ์ 2,191,612 0.43 
18.  นายวรวุฒิ  คมขํา 2,174,250 0.43 
19.  นายพิชิต  เจียมเจริญ 2,150,000 0.43 
20.  อื่น ๆ (1,153 รายผูถือหุนนอยกวารอยละ 0.43 ) 53,659,266 10.60 
 รวม 506,249,953 100.00 

หมายเหตุ : กลุมนายธงไชย แพรรังสี ประกอบดวย 

  นายธงไชย  แพรรังสี   174,431,250  หุน 

  นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี    21,500,000  หุน 

  นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี    22,500,000  หุน 

  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี                 22,500,000  หุน 

  นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี    22,500,000  หุน 

  นายวันชนะ  แพรรังสี     22,508,000  หุน 

  นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ    22,500,000  หุน 

  นางสาววนิดา  ดาราฉาย    22,500,000  หุน 

กลุมผูถือหุนรายใหญขางตนแตละราย ไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 หรือเปนผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมี  

อํานาจควบคุมเดียวกัน 

                         



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

18 
 

แผนภูมอิงคกร 
 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานงานการตลาดและวิศวกรรม 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานการเงินและงานสนับสนุน 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานงานวิศวกรรม 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานการตลาดและกจิการ

บริษัทยอย 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานบัญชกีารเงิน 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ดานงานสนับสนุนองคกร 

ผูจัดการฝายบัญชี 

เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 

ผูจัดการฝายการเงิน 
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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 26 กุมภาพันธ 2556 มีจํานวน 11 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

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

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯไดคือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ หรือ นายสมศักด์ิ  
ศิวะไพบูลย ลงลายมือชื่อรวมกับ นายชํานาญ  งามพจนวงศ หรือ นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือ นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคญัของบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ภายใตขอบังคับท่ีกําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ 
คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก
ดังตอไปนี้ 
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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 รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือ

การชําระเงิน หรือการชําระหนี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไป
ตามคูมืออํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การ
คัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายท่ี
บังคับใชอยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยท่ัวไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียท่ัวไปอยาง
ถูกตอง ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีท่ีพบขอบกพรองท่ี
เปนสาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 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 ตลอดจน

ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท 

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 
 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 
 

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

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีศึกษาในรายละเอียด และกล่ันกรองงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ การกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตลอดจนใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาท่ีบริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ีกําหนดให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ท่ีไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบ 

3) กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การ
เลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯท่ีกําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติไว 
6) ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น 

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ภายใตอํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
 

ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการ 
ดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้น
และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว 
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ผูบริหาร 
บริษัทฯ มีผูบริหารท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 
  

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายธงไชย แพรรังสี รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2.  นายชํานาญ งามพจนวงศ 

 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินและงานนับสนุน /
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีการเงิน 

3.  นายเลิศ  นิตยธีรานนท รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการตลาดและวิศวกรรม /
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการตลาดและ
กิจการบริษัทยอย 

4.  นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานวิศวกรรม 
5.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานสนับสนุนองคกร 

  
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของ
บริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกับลูกคา 
และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม และมี
อํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3) เปนตัวแทนและเปนผูมีอํานาจของบริษัทฯตอบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 
4) มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซ้ือขาย การทํา

สัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา 
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามท่ีกําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินท่ี

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

การของฝายงานนั้น ๆ  
10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นสมควรทําหนาท่ีจัดการและดําเนินการแทนประธาน

เจาหนาท่ีบริหารในเรื่องท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาท่ีบริหารซึ่งอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 
 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารนั้น ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลอื่นใดท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
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ลักษณะดังกลาว ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตอไป 

 
นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทฯ ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาว
ตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีเปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํา
รายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณา
จากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระตามนิยามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลท่ีเปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้น
คณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังตอไป ในสวนของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะ
คัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดาน
การตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน 

 
อยางไรก็ตามในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนในการตั้งคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทก็จะแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเฉพาะครั้ง เพ่ือดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะได  ซึ่งในป 
2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2555  เมื่อ วันท่ี 12 มกราคม 2555 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนการเฉพาะกิจ เพ่ือสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนตําแหนงประธานเจาหนาท่ี
บริหารคนใหม แทนคนเดิมท่ีจะครบเกษียณอายุ 

 
ท้ังนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสําคัญได

ดังนี้  
1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยท่ีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด  

2) ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(ข) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป  
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น          
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

 
นอกเหนือจากเง่ือนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯแลว บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

ตรวจสอบและถวงดุล จึงไดมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1) เปนบุคคลท่ีถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจใน

การควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธใน
ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

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

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

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

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2555 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 
2555 มีมติอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี้ 

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 เทาของเบ้ียประชุมกรรมการ
บริษัท ท่ีกรรมการทานนั้นไดรับในตละป  

ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และสําหรับกรรมการท่ีทําหนาท่ีมากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือน
หรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงท่ีสูงกวาเพียงตําแหนงเดียวและกรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมจะไมไดรับเบี้ย
ประชุม  

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

คณะกรรมการ 
ป 2554  ป 2555 

รายละเอียดของคาตอบแทน จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน)

คาตอบแทน 
(บาท) 

กรรมการ 11 3,922,000.00 12 4,230,000.00 
เบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือน 
และบําเหน็จกรรมการ 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 10 19,082,601.35 10 25,905,759.69 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 
หมายเหตุ: 1. คุณสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และลาออก มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 

2555 
 2. คุณเลิศ นิตยธีรานนท เขาดํารงตําแหนง รองประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2555  

3. คุณกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี ลาออก มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2555  
4. คุณจิราภรณ แพรรังสี ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการ ( แทนคุณจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการที่ลาออก )  

คํานวณผลตอบแทนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 
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คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 
 

  
         หนวย : บาท

ลําดับท่ี รายชื่อ 
ป 2554 ป 2555 

เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร 576,000 96,000 610,000 120,000 

2.  นายวัชรินทร ดวงดารา 480,000 60,000 550,000 90,000 

3.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 400,000 80,000 440,000 100,000 

4.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ 400,000 80,000 440,000 100,000 

5.  นายเจษฎา  พรหมจาต 380,000 70,000 420,000 80,000 

6.  นายธงไชย แพรรังสี 80,000 80,000 90,000 90,000 

7.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 80,000 80,000 110,000 110,000 

8.  นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย 440,000 80,000 250,000 80,000 

9.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ 80,000 80,000 100,000 100,000 

10.  นางสาววนิดา ดาราฉาย 80,000 80,000 100,000 100,000 

11.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 70,000 70,000 40,000 40,000 

12.  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี - - 40,000 40,000 
 รวม 3,066,000.00 856,000.00 3,190,000 1,040,000 

หมายเหตุ :  คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ  

  

คาตอบแทนอ่ืน 
บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 7 คัน และคาน้ํามันเปน

จํานวน 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 ให
ทําหนาท่ีแทนผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ซึ่งไดแก การซื้อขาย หรือการโอนหุน การมีสวน
แบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและ
วิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลท่ีเพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถาม
กรรมการทั้งในที่ประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตระหนัก และใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อัน
เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนปละครั้ง  ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 เดือน  นับแตวัน
ส้ินสุดรอบบัญชี  และกรณีมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนพิเศษ  ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน  
เกี่ยวกับกฎหมาย  ขอกําหนดท่ีบังคับ  ท่ีตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนตอไป 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มจากกําหนดวันประชุม ซึ่ง
ไมใชวันหยุดตอเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ และกําหนดเวลาประชุมไมเชาหรือเย็นเกินไป และกําหนดสถานที่ประชุม ซึ่ง
เปนบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการ
ประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบท้ังดานบวกและลบในแตละ
วาระ  หนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน  พรอมท้ัง
คําแนะนําในการมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ี
ประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 10 วันกอนวันประชุม  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา  
3 วัน  กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  และสงหนังสือเชิญประชุมฯ 
ผานทางนายทะเบียน 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 บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนปละ 1 คร้ัง โดยหากมีวาระที่สําคัญท่ีจะตองใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะดําเนินการเรียกประชุม
วิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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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  รวมทั้งมีสิทธิใน
การใหความเห็น หรือใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

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

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบคําถาม
ตางๆ นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเล้ียงรับรองและของที่ระลึกท่ีเหมาะสมสําหรับผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวย 

บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผู
ถือหุนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนํา ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ ผลงานที่ผานมาในรอบป 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลของบริษัทกอนการประชุมผูถือหุน  เมื่อเร่ิมการประชุมทุกครั้ง  เลขานุการบริษัทฯ จะ
ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุก
ขั้นตอนอยางชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผู
ถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน  หรือประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน  ในระหวางการ
ประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็น
และขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ีในท่ีประชุม  โดยกรรมการท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการชุดตางๆ  และกรรมการผูจัดการ รวมท้ังผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน  ตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  เพ่ือตอบคําถามในที่ประชุม  เลขานุการบริษัทฯ จะ
ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมถึงจะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา รวม
ระยะเวลาการประชุมแตละคร้ังประมาณ 3 ชั่วโมง  
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วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ ไดแก 
• การรายงานผลการดําเนินงาน : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวกับ รายได 

คาใชจาย กําไร และสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแทง 
• การแตงต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให

รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยแตละทานกอนการลงคะแนน  ในกรณี
ท่ีเปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงต้ังผูสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี  และความสัมพันธ
กับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล 

• คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
และเง่ือนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ซึ่งไดผานการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน 
ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพ่ือใหสามารถตรวจนับคะแนนไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน หรืองดออกเสียง แตสําหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีเขาประชุมทุกทาน และการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สําหรับผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ 
บริษัทฯ ไดเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนท่ีลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือคัดคาน  และงดออกเสียง 
ในทันที 

 
 ภายหลังวันประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมไดบันทึกประเด็นขอซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน  

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

  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยดําเนินการ

ดังนี้ 
1. บริษัทฯ เสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกับผูถือหุนในหนังสือมอบ

ฉันทะเพ่ือใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 บริษัทฯ ไดเสนอชื่อนายวัชรินทร ดวงดารา ซึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพ่ิมวาระใน
การประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ท้ังนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล 

3. บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยนําระบบบารโคดเขามาใชในการบันทึกและแสดงผลการ
ลงคะแนน พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหองประชุม ซึ่งจะมี
การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีเลือกต้ังกรรมการจะเก็บบัตร
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ลงคะแนนเสียงทุกกรณี ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จส้ินการประชุม เจาหนาท่ีจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน 
และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ และบริษัทฯ ไดจัดสง
รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จส้ินไมเกิน 14 วัน  

5. บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของเทานั้น 
การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเทานั้น โดยทั้งนี้กรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปนประโยชน
สวนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย และบริษัทฯกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใช
เพ่ือประโยชนสวนตนดังนี้ 

 
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการ

ระหวางกันนั้น ท้ังนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพ่ือ
ความเปนธรรม 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 เรื่อง กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของจะกระทําธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันท่ี13 สิงหาคม 2553 มีมติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาว หาก
ธุรกรรมนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงจะกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวย
อํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของกัน  
ท้ังนี้โดยฝายจัดการจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตามความประสงค
ตอไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีสวนไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือให
กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอใหกรรมการทานนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั้น ๆ 

 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมได

เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล
ภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไว
ในประกาศของบริษัทฯเร่ือง นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ท้ังนี้ ไดมีการ
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ  ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝาย
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ตาง ๆ เขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(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 สามารถรองเรียนโดยสงจดหมายถึง
ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ ท่ีบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 42/62 หมูท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด กม.7 
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บขอมูลผูแจง
เบาะแสเปนความลับ  
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of 

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

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท
ฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการ
จัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารและ
เปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

 
ความสัมพันธของผูลงทุน 

ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือ
ดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ังรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลท่ัวไป 
ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน เจาหนาท่ีภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังได
มีการเผยแพรในเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา  ดาราฉาย ผูชวย
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานสนับสนุนองคกร 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 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือให
ผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  
ในป 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร    จํานวน 6 ทาน 
• กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ   จํานวน 5 ทาน 

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกและไมเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน คิดเปนรอยละ 54.55 ของ
กรรมการทั้งคณะ ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจวากรรมการสามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะตัวแทนของผูถือหุนไดเปนอยางเปนอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกตําแหนง  

บริษัทฯ กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติท่ีสําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจท่ีมอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไมสามารถอนุมัติ
รายการใด ๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

เลขานุการบริษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  6/2551 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง 
นางสาววนิดา  ดาราฉาย เปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสมเปนผูรับผิดชอบและทํา
หนาท่ีเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเก่ียวของใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวัน
ประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ัง ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและมากพอที่
กรรมการจะสรุปปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯไดเชิญผูสอบ
บัญชีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหสารสนเทศเพิ่มเติม และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการสามรถใหผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือนเพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯได 

ในป 2555 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมท้ังส้ิน 10 ครั้ง เวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชั่วโมง ในแตละคร้ัง
จะเชิญผูท่ีเกี่ยวของเขามารวมใหสารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 8 คร้ัง เปนการประชุม
วาระปกติ 4 ครั้ง และเปนการประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี  4 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขาประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมท้ังหมด      
(10 คร้ัง) 

ประชุมท้ังหมด    
(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 10/10 - 
2. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 9/10 8/8 
3. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 9/10 8/8 
4. นายเจษฎา  พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8/10 8/8 
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 10/10 8/8 
6. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 9/10 - 
7. นายชํานาญ  งามพจนวงศ  กรรมการ 10/10 - 

8. นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย กรรมการ  8/10 - 
9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการ 10/10 - 
10. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 - 
11. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 4/10 - 
12. นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี กรรมการ 4/10 - 

 
คณะอนุกรรมการ 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  

19 /2549 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2549  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2551 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2551 และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2552 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 
ทาน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯโดยอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอมูลขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ และ
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คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมี
การประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน  

 
คณะกรรมการบริหารจํานวน 6 ทาน โดยอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียดใน

แบบแสดงรายการขอมูลขอ 8.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รวมกับผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ่ง คาตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังส้ิน 25.91 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
และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน  ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก  และ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
ตรวจสอบ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพ่ือให
หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึง
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ
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 1/2556 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวม 

4 ทานเขารวมประชุมนั้น คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ไดแสดงความเห็นสรุปไดดังนี้ 

 
 1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  และไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีวัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน   
  และกําหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในคูมือพนักงาน 
 2. การบริหารความเส่ียง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ 
  ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังวิเคราะหและติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือกําหนด 
  มาตรการบริหารความเส่ียงและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯ ไดกาํหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝาย 
  บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ 
  บุคคลดังกลาว 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยาง 
  เพียงพอ จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุก
  เดือน พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา จัดทําขอมูล 
  ทางดานบัญชีและการเงินไดตรงตามกําหนด 
 5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมท้ังการทํา 
  รายงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัทตามท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุม
และเหมาะสม ซึ่งไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผลการ
ตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

39 
 

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 
 

 

 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

40 
 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงจะตองเปนไปตามเง่ือนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันท่ีเปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ แตท้ังนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมท้ังเง่ือนไขในการทํารายการนั้น ๆ 

สําหรับในกรณีท่ีการทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและให
ความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้การ
พิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย
ในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเง่ือนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงานทางการคาปกติและ
เปนราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติใน
ตลาด ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ 
หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย อีกท้ังจะมีการ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของ ตลท.  
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รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2555  
    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

งบการเงินรวม
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล ป 2555

คุณธงไชย แพรรังสี  กรรมการ / ผูถือหุน คาเชาท่ีดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเปนท่ีตั้งของ TCH ใน
ปจจุบัน ในอัตรา 50,000 บาท / เดือน
ใหแกคุณธงไชย แพรรังสี   
 
คาใชจายคางจายคาท่ีดินของ TCH ให
คุณธงไชย แพรรังสี เนื่องจากรายการ
ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย 
จึงบันทึกเปนรายการคาเชาดังกลาวเปน
คาใชจายคางจาย 

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 
 

ขายสิ่งปลูกสรางของ บริษัท เดอะเครน 
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด บริเวณถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ่ ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแตวันท่ี 30 พ.ย.55 
เปนจํานวนเงิน 5.0 ลานบาท 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.95 
0.25 
0.00 
6.20 

 
 

5.0 
 
 
 
 

 

1 ) บริษัทยอยไดบอกเลิกสัญญาเชา ตั้งแต 1 มิ.ย. 55 จึง 
ไมมีภาระคาเชานับแตวัน ดังกลาว 

2 ) คาเชาคางจายนับแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2545 จนถึง   
วันยกเลิกสัญญาเชาได หยุดการเคลื่อนไหวแลว อยู
ระหวางรอฟงผลการพิจารณาของเจาพนักงาน 
พิทักษทรัพย 

3 ) สําหรับอาคารสิ่งปลูกสรางในท่ีดินท่ีเชาซึ่งตองรื้อถอน 
      ออกไป บริษัทยอยได ขอให ผู ให เชาซื้ออาคาร 

ดังกลาว  และผูใหเชาตกลงซื้อในราคา 5 ลานบาท 
โดย ขอชําระ ราคาดวยการหักกลบลบหนี้กับคาเชา
คางจาย ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555 เปนจํานวน 
6.2 ลานบาท 

 
อยางไรก็ตามยังคงเง่ือนไขท่ีวาบริษัทยอยจะยังไมชําระ
คาเชาจนกวาคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพรรังสี ยังคง
รับผิดชอบตอความเสียหายในกรณีท่ีเจาหนาท่ีพนักงาน
พิทักษทรัพย หรือศาลมีคําสั่งใหบริษัทยอยตองรับภาระ
คาเชามากกวาท่ีบริษัทยอยตั้งไว 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นว าฝ ายจัดการได
ดําเนินการดังกลาวดวยความสมเหตุสมผลตามสภาพท่ีมี
ขอจํากัดท้ังดานขอเท็จจริง และขอกฎหมายอยางสม
ประโยชน และสมประสงคของบริษัทฯแลว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

รายงา
 
 
เปนไปตา
รักษาผลป
บัญชีท่ีถูก
 
 
ครบถวนต
อยางถูกต
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
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งคณะกร

หนาท่ีและควา
องบริษัท ตลอ
นท่ัวไปโดยกําก
นและผลการดาํ

รตรวจสอบ ซึ่ง
ประเทศไทยให
ไวซึ่งระบบการค
ยสินมีระบบกา
ดแยงทางผลป
รวมท้ังมีการปฏิ
การบริษัทแลว

ารเงินประจําป 
บริษัทไดตรวจส
รับรองท่ัวไป 

  
  
 

 

รรมการ

ามรับผิดชอบใน
อดจนมติท่ีประช
กับดูแลใหรายง
าเนินงานที่เปน

งประกอบดวย 
หเขามาทําหนา
ควบคุมภายใน
ารปองกันท่ีดีไม
ประโยชนอยาง
ฏิบัติตามกฎหม
 

2555  ของบริ
สอบแลวนั้น 

 
 

  

รตอรายง

นการดูแลกิจกา
ชุมผูถือหุนดวย
งานทางการเงิน
นจริงของบริษทั

 กรรมการอิสร
าท่ีสอบทานให
นท่ีมีประสิทธิผล
มมีรายการทุจ ิ
งถูกตองและค
มายและกฎเกณ

รษัทและบริษัท
ไดแสดงฐานะ

.................
ผศ.ดร.พิบู
ประธานก

งานทาง

ารบริษัทใหมีก
ยความซื่อสัตย
นของบริษัทมกี
ท 

ระที่เปนผูทรงค
หบริษัทมีการร
ล  เพ่ือใหเชื่อม
ริตหรือมีการดํ
รบถวนตามข
ณฑท่ีเกี่ยวของ

ยอย ท่ีคณะกร
ะการเงินและผล

......................
ลย  ลิมประภทั
กรรมการบริษัท

งการเงนิ

ารจัดการท่ีดี 
สุจริต  ระมดั
การบันทึกขอมู

คุณวุฒิ มีคุณส
รายงานทางกา
มั่นอยางมีเหตุผ
ดําเนินการท่ีผิด
อกําหนดของต
ง  ซึ่งคณะกรร

รรมการตรวจส
ลการดําเนินงา

..... 
ทร 
ท 

น 

 ให
ดระวัง
ลทาง

สมบัติ
ารเงิน
ผลตอ
ดปกติ 
ตลาด
รมการ

อบได
นโดย
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประ
ภัทร 

72  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   
  บมจ. ชูไก  
 กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและคาตอบแทน   

   บมจ. เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง    

 กรรมการ 
   โรงเรียนสองภาษาลาดพราว 

 กรรมการและรองประธาน
กรรมการ  

   บจ. ศูนยหองปฏิบัติการและ วิจัย
ทางการแพทยและการเกษตรแหง
เอเชีย 

 กรรมการ  
   โรงพยาบาลลาดพราว 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย      
 

50 
 

 ปริญญาโท สาขาการจัดการท่ัวไป   
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (การจัดการโลจิ
สติกส และซัพพลายเชน) 

   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 
   บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย  
 กรรมการ 

   บจ. เหล็กแผนเคลือบไทย 
 ประธานกรรมการ 

   บจ.พรปยะฌาน ทรานสปอรต  
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  

   (ประจําสํานักกรรมการผูจัดการ
ใหญ) บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัส
ตรี  
 กรรมการ  
บมจ.ชูไก 

 กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
   บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย 
 กรรมการ 

   บจ. ทาเรือประจวบ  
 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. ไลน ทรานสปอรต   
 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. ทาเรือประจวบ 
 กรรมการผูจัดการ 

   บจ.บางสะพานทรานสปอรต  
 ผูจัดการท่ัวไปฝายขายและ
การตลาด 

   บจ. ไทยสตีลเซลล  
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายวัชรินทร ดวงดารา  53  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) 

 

- - 2549 – ปจจุบัน 
 
 

2547- 2550 
 
 

2538 – 2547 
 

2525 – 2538 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

   บมจ. ชูไก  

 ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ 
   กรรมการอิสระ กรรมการ 
ตรวจสอบในบมจ.หลายแหง 

 บริษัทบริหารหนี้ (AMC) ของ
สถาบันการเงิน 

 บงล.ธนชาติและบลง.เอกชาติ 
 

นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 64  ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ผานการอบรม 
 Director Accreditation 

Program(DAP) Class 59 
(IOD) 

 Director Certification 
Program (DCP) Class 147 
(IOD) 

 Audit Committee Class 39 
(IOD) 

 Role of Compensation 
Committee (RCC) Class 14 
(IOD) 

 โครงการสัมมนาผูบริหาร
ธนาคารและสถาบันการเงิน รุน 
8 (FINEX’8) 

    สมาคมสถาบันการศึกษาการ 
ธนาคารและการเงนิไทย 

 Syndicated Loans, The Euro 
    Money Institute Hong Kong 
 BOURSE GAME ASIA 

     Singapore  
 

- - 2552 – ปจจุบัน 
 
 

2551 – ปจจุบัน 
 
 

2542 - 2551 
 

2551 – 2551 
 

2549 – 2551 
 

2548 – 2549 
 

2542 – 2548 
 
 

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ  
บมจ. ชูไก  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ  

   บจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน  
 รองกรรมการผูจัดการใหญ   

   บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร 
 กรรมการ  

   บจ. บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ 
 กรรมการ  

   บจ. หลักทรัพย บีที  
 กรรมการ  

   บจ. หลักทรัพยจัดการ กองทุนบีที  
 กรรมการ  

   บจ. บีทีประกันภัย 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายเจษฎา  พรหมจาต 51  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 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) 

บมจ. อสมท  
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

  บมจ. โรงพยาบาลปยะเวท   

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

   บมจ. ชูไก 

 กรรมการ 
  บจ. ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท  

 กรรมการ 
   บจ. มีเดีย สตูดิโอ  
   บจ.เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท  
   บจ. เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอรเนชั่น  แนล  

 กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ 

   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส  

 ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ 
    บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทย ุ

 ผูจัดการท่ัวไป 
   บจ. ชูไก   
 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ       
 

43  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 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายธงไชย แพรรังสี 60  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 
 
ผานการอบรม 

 Director Accreditation 
Program (DAP) year 2006  

(IOD) 
 

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

2548 – ปจจุบัน 
 
 

2548 – ปจจุบัน 
 
 
 

2549 – ปจจุบัน 
 

2539 – ปจจุบัน 
 

2537 – ปจจุบัน 
 

2535 - ปจจุบัน 
 
 

 รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการ 

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)    

 ประธานเจาหนาที่บริหาร และ 
กรรมการ 

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)     

 กรรมการ 
   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 

 กรรมการ 
 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 

 กรรมการ 
  บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

 กรรมการ 
 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 52  ปริญญาโท  สาขาบริหารจัดการ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ตนทุน 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ผานการอบรม 
 Director Accreditation 
Program (DAP) year 2008  

(IOD) 
 

- - 2551- ปจจุบัน 
 
 

ต.ค.2551 – ปจจุบัน 

 
 
 

2536 – 2551 
 
 

2533 - 2536 
 

2526 - 2533 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 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 ฝายพัฒนาสินเช่ือ 

   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) 

 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

48 
 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ 52  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 

 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการ 

   บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 

 กรรมการ 
 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด  
 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

 กรรมการ 
  บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 

 รักษาการกรรมการผูจัดการ 
 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 

 รักษาการกรรมการผูจัดการ 
  บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 

 กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
 

นางสาววนิดา ดาราฉาย 45  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

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 
 
 
 

 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
และ กรรมการ 

   บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 

 กรรมการ 
  บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 

 กรรมการ 
 บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 31  ปริญญาตรี สาขาการตลาด
วิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 

ผานการอบรม 

 Director Accreditation 

Program (DAP) year 2006  

(IOD) 
 

4.44 บุตรีของ
นายธงไชย 
แพรรังสี 

2555 – ปจจุบัน 
 

2551 - ปจจุบัน 
 

2549 – ปจจุบัน 

 กรรมการ 
   บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 

 กรรมการผูจัดการ 
 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

 กรรมการ 
 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายเลิศ  นิตยธีรานนท 51  ปริญญาโท ธุรกิจระหวางประเทศ 
    University of Southern  

California 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 
    University of Pennsylvania 
 

 - 2555 – ปจจุบัน 
 

2531– ปจจุบัน 
 
 
 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร 
   บริษัท โรแยลคอนคอรดอินเตอร 
เทรด จํากัด 

 
นางสาววิไล  นักวิฬา 44  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2555 – ปจจุบัน 
 

2550 – 2555 
 

2540 – 2550 
 

 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 
  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการแผนกบัญชี – การเงิน 

 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 
 หัวหนาแผนกบัญชี – การเงิน 

 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท 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
ภรณ 

แพรรังสี 

นางสาว 
จันทรจิรา 
แพรรังสี

นายเลิศ 
นิตยธีรรา
นนท 

นางสาว 
วิไล   

นักวิฬา 

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

3, 8 
3, 4, 

9 
3, 6, 
10 

3, 6, 
10 

3, 6, 
10 

3, 6 6 10 10 

2. บจก. เดอะเครน เซอรวิส   3     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 3, 9 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              
12. บริษัท โรแยลคอนคอรดอินเตอร

เทรด จํากัด 
 

           
6 

 

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     
นายวัชรินทร ดวงดารา                    3, 6     
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 3, 7     
นายเจษฎา  พรหมจาต 3, 7     
นางวีระวรรณ  บุญขวัญ 3, 7     
นายธงไชย แพรรังสี 3, 4, 8 3, 8 3 3 3 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 3, 5, 9  3 3 3 
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย  3 3 3 3 3 
นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 3, 5 3 3 3 3, 8 
นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 

นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 5  3, 8   
นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี 5   3, 8  

นายเลิศ  นิตยธีรานนท 9     
นางสาววิไล นักวิฬา 9     
นางปาจรีย  ศรีสุวรรณ 9     
นางสาวนนทพร  ไกรชิงฤทธิ์  9    
นางสาวพัชรินทร  พวงรัตน  9    
นางนิรมล   สุทธิศิริ  9    
นายดํารงพล  พีระเสถียร   9   
นางสาวสุวรรณี  สงวนดี   9   
นายกระวี บุญมา    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 

นางดาวเรือง ยิ้มสวัสดิ์    9  
นางสาวดวงจันทร กาญจนวรวงศ    9  
นางสาวพรรณี โนจากุล    9  
หมายเหตุ : 1 ประธานกรรมการ 

 2 รองประธานกรรมการ 

 3 กรรมการ 

 4 ประธานกรรมการบริหาร 

 5 กรรมการบริหาร 

 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 8 กรรมการผูจัดการ 

 9 ผูบริหาร 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในป 2555 บริษทัมีผลการดําเนินงานท่ีเติบโตในเกณฑดีท้ังในดานยอดรายไดรวม และกําไรสุทธิ โดยมียอดรายไดรวมในป 2555 
เทากับ 1,276.48 ลานบาทเพ่ิมขึ้นรอยละ 33.47  เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมีรายไดรวมเทากับ 956.40 ลานบาท แบงเปนรายไดจาก
การขายจํานวนเทากับ 724.19 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 46.83  เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมีรายไดจากการขายเทากับ 493.20 ลาน
บาท และรายไดจากการใหบริการงานเชาและขนสงเทากับ 552.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.23 เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมรีายได
จากการใหบริการงานเชาและขนสงเทากับ 463.20 ลานบาท อันเปนผลมาจากการที่เศรษฐกิจของประเทศที่อัตราการขยายตัวท่ีดี 
การลงทุนท้ังภาครัฐ เอกชนมีอยางตอเนื่องและมีปริมาณงานคอนขางมาก โดยเฉพาะการลงทุนในสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรวมถึง
การปรับปรุงซอมแซมโรงงานและการสรางระบบปองกันน้ําทวมของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ความตองการเครื่องจักรกลหนักมีสูง 
ในขณะที่ผูซื้อมีความมั่นใจในรถเครน ZOOMLION ท่ีบริษัทนํามาจําหนายมากขึ้น อีกท้ังสถาบันการเงินเริ่มมีความเขาใจในธุรกิจน้ี
และหันมาใหการสนับสนุนทางการเงินกับผูซื้อมากขึ้นดวย 

ในดานกําไรสุทธิ ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 191.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 94.2 เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมีกําไรสุทธิ 98.72 
ลานบาท ซึ่งนอกจากท่ีบริษัทมีรายไดมากขึ้นแลว บริษัทยังสามารถควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 2,799.49 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ท่ีมีอยู 2,015.80 ลานบาท จํานวน 
783.69 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 171.37 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของสินคา
คงเหลือ เน่ืองจากบริษัทไดนําเขารถเครน ZOOMLION มาเพื่อรองรับงานขายไตรมาสที่ 1 ป 2556 ท่ีเหลืออีกจํานวน 612.32 ลาน
บาท เปนการเพ่ิมขึ้นในสวนของเครื่องจักร ท่ีบริษัทไดมีการลงทุนซื้อรถเครนใชแลวขนาดใหญ 600 ตัน และ 1,250 ตัน จาก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือรองรับการใหบริการงานเชาท่ีมีความตองการเคร่ืองจักรขนาดใหญเพ่ิมมากขึ้น โดยถือวา
เปนเคร่ืองจักรกลประเภทรถเครนขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทยที่บริษัทคนไทยมีไวใหบริการ 
 
หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 1,664.89 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ท่ีมีอยู 1,066.67 ลานบาท จํานวน 
598.22 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ โดยสวนหนึ่งบริษัทไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารและสถาบันการเงิน 
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สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 มจีํานวนเทากับ 1,134.60 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ท่ีมีอยู 949.13 ลาน
บาท จํานวน 185.47 ลานบาท เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นตามผลกําไรสุทธิของผลประกอบการป 2555 ประกอบ
กับบริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2554 ดวยหุนสามัญและเงินสดบางสวน โดยจายหุนปนผลในราคาหุนละ 1 
บาทเทากับราคาพาร จํานวน 56.25 ลานหุน สงผลใหจํานวนหุนสามัญ เพ่ิมขึ้นจาก 450.00 ลานหุน เปน 506.25 ลานหุน และทุน
จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 450.00 ลานบาท เปน 506.25 ลานบาท 
 
สภาพคลอง 

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมสูงขึ้นจาก 0.40 เทา ในป 2554 เปน 0.46 เทาในป 2555 สําหรับกระแสเงินสดในป 2555 บริษัท
มีเงินรับจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 247.34 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 86.44 ลานบาท และ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 203.16 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพ่ิมขึ้นจาก 1.12 เทาในป 2554 เปน 
1.47 เทา ในป 2555 อันเปนผลจากการกูเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินในการลงทุนซื้อเครื่องจักร 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี
จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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รวมของบริษัท
สําหรับปส้ินสุด

ลการดําเนินงา
การเงิน 

          

ท ชูไก จํากัด (
ดวันเดียวกัน แ

าน และกระแส

มหาชน) และบ
และแสดงฐานะ

สเงินสด สําหรับ

บริษัทยอย ณ 
ะการเงินเฉพาะ

บปส้ินสุดวันเดี

วันท่ี 31 ธันวา
ะกิจการของบริ
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 8,616,661.97        55,836,619.86      271,209.03          32,899,188.65      

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 179,914,071.54    132,576,421.34    123,868,414.51    60,119,171.30      

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -                     -                     49,000,000.00      30,000,000.00      

สินคาคงเหลือ 7 254,840,147.26    90,072,269.84      255,438,424.99    91,225,628.24      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 27,903,080.08      16,345,856.87      17,569,814.01      6,455,463.27        

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย -                     5,066,492.81        -                     -                     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 471,273,960.85    299,897,660.72    446,147,862.54    220,699,451.46    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 9 19,089,281.51      2,816,569.64        2,554,007.06        260,212.71          

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                     -                     174,991,430.00    174,991,430.00    

อสังหาริมทรัพย เพ่ือการลงทุน 11 318,445,373.11    -                     316,612,277.00    -                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 4, 12 1,685,397,180.19  1,670,376,147.42  942,223,758.38    1,172,304,371.41  

เงินจายลวงหนา 13 279,615,094.70    -                     -                     -                     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 25,668,299.02      42,707,728.04      8,517,098.33        13,220,406.95      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,328,215,228.53  1,715,900,445.10  1,444,898,570.77  1,360,776,421.07  

รวมสนิทรัพย 2,799,489,189.38  2,015,798,105.82  1,891,046,433.31  1,581,475,872.53  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนิทรัพย
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 375,289,960.04    127,295,151.10    82,816,876.80      118,788,735.90    

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 4, 15 293,589,076.36    282,925,310.76    273,075,253.18    261,326,073.16    

หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 16 248,419,558.22    224,964,904.80    136,895,205.81    127,794,852.40    

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 19 95,782,212.00      89,771,120.63      -                     -                     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 -                     -                     115,000,000.00    73,000,000.00      

ภาษีเงินไดคางจาย 336,471.50          277,429.93          -                     -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,443,246.66      17,828,010.56      7,372,186.97        3,145,653.38        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,033,860,524.78  743,061,927.78    615,159,522.76    584,055,314.84    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 230,043,438.71    49,603,355.99      229,157,299.36    44,409,216.64      

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 18 383,616,353.46    255,364,031.98    90,541,023.80      135,094,329.25    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 20 7,365,935.59        8,550,763.03        4,424,963.58        6,276,038.02        

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 4 10,004,921.21      10,086,664.96      685,613.20          359,397.75          

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 631,030,648.97    323,604,815.96    324,808,899.94    186,138,981.66    

รวมหน้ีสนิ 1,664,891,173.75  1,066,666,743.74  939,968,422.70    770,194,296.50    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสนิและสวนของผูถือหุน
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สวนของผูถือหุน 3

ทุนเรือนหุน 21

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 506,250,000 หุนในป 2555 และ

450,000,000 หุนในป 2554 มูลคาหุนละ 1 บาท 506,250,000.00    450,000,000.00    506,250,000.00    450,000,000.00    

ทุนท่ีออก - หุนสามัญ 506,249,953 หุนในป 2555 และ

450,000,000 หุนในป 2554 ชําระเต็มมูลคาแลว 506,249,953.00    450,000,000.00    506,249,953.00    450,000,000.00    

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 22 209,553,500.00    209,553,500.00    209,553,500.00    209,553,500.00    

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,195,609.23      39,195,609.23      -                     -                     

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23 22,511,217.42      15,208,893.30      22,511,217.42      15,208,893.30      

ยังไมไดจัดสรร 2 357,087,735.98    235,173,359.55    212,763,340.19    136,519,182.73    

รวมสวนของผูถือหุน 1,134,598,015.63  949,131,362.08    951,078,010.61    811,281,576.03    

รวมหน้ีสนิและสวนของผูถือหุน 2,799,489,189.38  2,015,798,105.82  1,891,046,433.31  1,581,475,872.53  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3, 4 1,276,485,758.70    956,402,152.74       890,389,648.83       607,675,100.28       

ตนทุนขายและการใหบรกิาร 3, 4 (893,347,951.70)      (653,157,848.98)      (750,801,827.39)      (491,745,937.78)      

กําไรขั้นตน 383,137,807.00       303,244,303.76       139,587,821.44       115,929,162.50       

รายไดอ่ืน  4, 24 42,468,849.24         4,374,886.78          53,839,748.36         19,814,469.45         

เงินปนผลรบัจากบรษัิทยอย 4, 21 -                        -                        79,998,080.00         64,997,950.00         

คาใชจายในการขายและบรกิาร 4, 25 (50,078,759.55)       (31,827,287.22)       (25,185,215.75)       (12,352,848.06)       

คาใชจายในการบรหิาร 4, 25 (106,720,129.78)      (115,669,527.30)      (68,321,818.26)       (66,089,116.10)       

ตนทุนทางการเงิน 4, 26 (58,567,672.65)       (49,423,223.04)       (33,872,133.46)       (34,710,804.28)       

กําไรกอนภาษีเงินได 210,240,094.26       110,699,152.98       146,046,482.33       87,588,813.51         

คาใชจายภาษีเงินได 28 (18,523,392.96)       (11,978,872.69)       -                        -                        

กําไรสําหรับป 191,716,701.30       98,720,280.29         146,046,482.33       87,588,813.51         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืน -                        -                        -                        -                        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 191,716,701.30       98,720,280.29         146,046,482.33       87,588,813.51         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสวนท่ีเปนของบรษัิทใหญ 3 0.379                     0.195                     0.288                     0.173                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 506,249,953           506,249,953           506,249,953           506,249,953           

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทนุเรอืนหุน สวนเกนิมูลคา สวนเกนิทนุจากการรวมธุรกจิ

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ ภายใตการควบคมุเดยีวกนั จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 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)           

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

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน

   กําไรเบด็เสรจ็รวม -                            -                            -                                        -                            98,720,280.29          98,720,280.29          

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                            -                            -                                        4,379,440.68            (4,379,440.68)           -                            

เงินปนผลจาย 21 -                            -                            -                                        -                            (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        

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน

   กําไรเบด็เสรจ็รวม -                            -                            -                                        -                            191,716,701.30        191,716,701.30        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                            -                            -                                        7,302,324.12            (7,302,324.12)           -                            

เพิ่มทนุหุนสามัญ 21 56,249,953.00          -                            -                                        -                            -                            56,249,953.00          

เงินปนผลจาย 21 -                            -                            -                                        -                            (62,500,000.75)         (62,500,000.75)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 506,249,953.00        209,553,500.00        39,195,609.23                       22,511,217.42          357,087,735.98        1,134,598,015.63     

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม
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ทนุเรือนหุน สวนเกนิมูลคา

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 450,000,000.00        209,553,500.00        10,829,452.62          86,090,619.90          756,473,572.52        

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

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

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน

   กําไรเบด็เสร็จรวม -                            -                            -                            87,588,813.51          87,588,813.51          

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                            -                            4,379,440.68            (4,379,440.68) -                            

เงินปนผลจาย 21 -                            -                            -                            (27,000,000.00) (27,000,000.00)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 450,000,000.00        209,553,500.00        15,208,893.30          136,519,182.73        811,281,576.03        

การเปลีย่นแปลงสวนของผูถอืหุน

   กําไรเบด็เสร็จรวม -                            -                            -                            146,046,482.33        146,046,482.33        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                            -                            7,302,324.12            (7,302,324.12) -                            

เพิ่มทนุหุนสามัญ 21 56,249,953.00          -                            -                            -                            56,249,953.00          

เงินปนผลจาย 21 -                            -                            -                            (62,500,000.75) (62,500,000.75)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 506,249,953.00        209,553,500.00        22,511,217.42          212,763,340.19        951,078,010.61        

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 210,240,094.26     110,699,152.98     146,046,482.33     87,588,813.51      

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 146,473,254.66     113,635,914.08     68,787,875.06      59,068,124.14      

หน้ีสงสัยจะสูญ 498,289.12           9,130,982.82        2,344,100.85        253,000.00           

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา(กลับรายการ) (120,000.00)         147,773.10           (120,000.00)         147,773.10           

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย(กลับรายการ) 1,439,722.93        972,980.69           (980,424.34)         2,931.85              

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (679,409.27)         (745,008.28)         (190,414.37)         (410,229.60)         

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

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (1,360,636.92)       13,031,688.31      (1,360,636.92)       13,031,688.31      

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     (79,998,080.00)     (64,997,950.00)     

ดอกเบ้ียรับ (342,785.03)         (255,728.70)         (839,901.26)         (215,101.56)         

ดอกเบ้ียจาย 58,150,674.15      48,849,252.34      33,471,533.46      34,509,368.28      

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,942,350.56        1,969,674.70        1,276,103.56        1,392,306.69        

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 422,252,645.83     303,447,773.41     168,436,638.37     130,370,724.72     

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (40,079,164.58)     (44,749,592.34)     (63,331,289.29)     (37,076,439.31)     

สินคาคงเหลือ (116,684,271.77)   7,327,261.77        (73,429,058.98)     (6,460,568.91)       

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (11,557,223.21)     (4,926,864.21)       (11,114,350.74)     (5,284,622.31)       

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (16,272,711.87)     (1,922,272.82)       (2,293,794.35)       (1,281.71)             

ลูกหน้ีภายใตสัญญาเชาการเงิน -                     825,915.18           -                     825,915.18           

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 11,923.00            1,273,048.34        (65,353.00)           1,275,660.00        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 10,265,604.29      137,246,397.31     11,243,763.93      97,064,564.28      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,615,236.10        (3,452,140.22)       4,226,533.59        (5,717,169.71)       

จายชําระหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน (3,127,178.00)       (1,158,144.67)       (3,127,178.00)       (897,078.67)         

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (81,743.75)           (127,472.85)         326,215.45           14,083.34            

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 247,343,116.04     393,783,908.90     30,872,126.98      174,113,786.90     

รับดอกเบ้ีย 336,010.29           254,751.70           827,846.49           59,485.12            

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได 24,155,832.59      25,971,842.56      5,692,977.63        5,172,060.56        

จายภาษีเงินได (29,448,446.14)     (26,641,353.04)     (3,674,316.01)       (4,621,429.32)       

   เงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 242,386,512.78     393,369,150.12     33,718,635.09      174,723,903.26     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     79,998,080.00      64,997,950.00      

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง -                     159,586.90           -                     -                     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพ่ิมข้ึน -                     -                     (19,000,000.00)     (30,000,000.00)     

ซ้ืออาคารและอุปกรณ (79,830,222.11)     (33,922,167.79)     (54,414,705.72)     (27,621,944.11)     

เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 1,215,274.38        919,219.15           649,764.94           582,570.09           

เงินจายลวงหนา (7,827,872.00)       -                     -                     -                     

   เงินสดสทุธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (86,442,819.73)     (32,843,361.74)     7,233,139.22        7,958,575.98        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (23,556,046.16)     (25,711,698.87)     (35,735,491.50)     (12,315,989.94)     

เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                     8,200,000.00        50,000,000.00      106,900,000.00     

จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                     (9,650,000.00)       (8,000,000.00)       (57,750,000.00)     

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน 53,427,570.09      -                     -                     -                     

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (209,389,906.09)   (160,808,230.75)   (86,037,389.12)     (78,125,558.68)     

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 92,500,000.00      -                     92,500,000.00      -                     

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (50,539,478.08)     (50,567,478.08)     (45,523,478.08)     (45,551,478.08)     

จายดอกเบ้ีย (59,351,966.15)     (48,833,844.19)     (34,529,570.68)     (36,806,275.92)     

จายเงินปนผล (6,253,824.55)       (26,987,208.55)     (6,253,824.55)       (26,987,208.55)     

   เงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (203,163,650.94)   (314,358,460.44)   (73,579,753.93)     (150,636,511.17)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สทุธิ (47,219,957.89)     46,167,327.94      (32,627,979.62)     32,045,968.07      

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 8,616,661.97        55,836,619.86      271,209.03           32,899,188.65      

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  

1.  บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 6.91 ลานบาท (ป 2554: 174.65 ลานบาท) ในงบการเงิน  

     เฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 274.81 ลานบาท (ป 2554: 298.39 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 1.12 ลานบาท   

     (ป 2554: 5.38 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 11.23 ลานบาท (ป 2554: 17.62 ลานบาท) ในงบการเงินรวม สวนท่ีเหลือไดทํา

     สัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพ่ือขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 61.98 ลานบาท (ป 2554: 16.69 

     ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 19.29 ลานบาท (ป 2554: 29.87 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 22.98 ลานบาท (ป 2554: 17.17 ลานบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4. บริษัทไดซ้ือสินคา จํานวนเงิน 51.66 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

5.  บริษัทไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.99 ลานบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนสวนหน่ึงของเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา

6. บริษัทไดซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา จํานวนเงิน 130.90 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจํานวนเงิน 402.69 ลานบาท ในงบการเงินรวม 

     โดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7. บริษัทไดโอนท่ีดินมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 316.61 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 

    318.45 ลานบาท ในงบการเงินรวม ไปเปนอสังหาริมทรัพย เพ่ือการลงทุน

8. บริษัทไดออกหุนสามัญ เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล จํานวน 56.25 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2548 
เพ่ือประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง 

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

(mai)” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 

กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ท่ีผูบริหารมีความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต  
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เกณฑการจัดทํางบการเงิมรวม 

งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 
รายการบัญชีระหวางกลุมบริษัทท่ีเปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือท่ี
คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุด
ลง 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีไดรับ
มากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุน
ดังกลาวเปนการรวมกิจการท่ีมีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินภายใตสวนของผูถือหุน 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

ในป 2554 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวมีผลกระทบตองบการเงินจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชี สําหรับเ งินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เป ล่ียนแปลงของอั ต ร า
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความ
เกี่ ย วข อ งอย า ง เฉพาะ เจ า ะจ งกั บกิ จก ร รม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ี
ไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยทางการเงิน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว 
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ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีซ่ึงมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังตอไปน้ี 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเริ่มใชการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากท่ีเปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใน
การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ
ไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความไม
แนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและ
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหน่ึงของคางวดตาม
สัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ัน 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีเปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุน
จากพนักงานและกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวของ  
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ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนท่ีเปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางาน
ของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ตลอดระยะเวลาทํางานถึงปท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวได
ถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณ
การหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 
Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง 

เมื่อขอสมมติท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนท้ังจํานวน 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหนี้สินและคาใชจาย เมื่อกลุมบริษัทยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุมของ
พนักงานกอนวันเกษียณตามปกติ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง โดยไมรวมเงินฝากธนาคาร
ประเภทจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลา และเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี 
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สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอ่ืน เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 

บริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเส่ือมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย แสดงดวยจํานวนท่ีต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขาย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแก ท่ีดิน และอาคาร ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาท่ี
เพ่ิมขึ้นหรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใช
ในการบริหารงาน   

ท่ีดนิ แสดงในราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

คาเส่ือมราคา 

คาเส่ือมราคาคํานวณ โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของอาคาร 30 ป 

ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแน
วาการปรับปรุงนั้นจะทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยท่ีไดมาจากการ
ปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเส่ือมราคา 

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

ประเภทสินทรัพย จํานวนป

สวนปรับปรุงท่ีดนิ 5

อาคาร 30

เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน 5

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5

ยานพาหนะ 5

เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7 และ 15
 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน สวนปรับปรุงท่ีดิน
บางสวน และสินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีท่ีเกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุง
ใหดีข้ึนท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ
ทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยท่ีไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือม
ราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรพัยท่ีเกี่ยวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรับกับราคาตามบัญชีและ
รวมไวอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมท้ังดอกเบ้ียจายท่ีเกิดขึ้นจากการกูยืมเพ่ือใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย
ขางตนกอนสินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังนั้น หากยังไมมีการขายจะนําสินทรัพยออกไป

ใหบริการโดยบันทึกไวในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเส่ือมราคาตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณขางตนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการ” จนกระท่ังเมื่อ
มีการขายจะหยุดคิดคาเส่ือมราคาและจัดประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมท้ังรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม) ณ วันท่ีขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 
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สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือ
มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปน
สวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละ
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชาสินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่องการดอย
คาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย
อื่น ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลัง
หักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ และสินทรัพย
และหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันน้ัน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีเกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมครบกําหนด คํานวณ
โดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันส้ินปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจาหนี้อื่นจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล                                                                       

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนของผูถือหุน
สามัญและหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางป โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือสะทอน

ผลกระทบของการออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 โดยกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานของป
กอนไดถูกคํานวณขึ้นใหม โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับป (บาท)    191,716,701.30      98,720,280.29    146,046,482.33      87,588,813.51 

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม         450,000,000         450,000,000         450,000,000         450,000,000 

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล           56,249,953           56,249,953           56,249,953           56,249,953 

หุนสามญัตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)         506,249,953         506,249,953         506,249,953         506,249,953 

กําไรตอหุนขั้นพืน้ฐาน (บาท)                   0.379                   0.195                   0.288                   0.173 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตอง
ถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ 
ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญมีดังนี้ 

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

กลุมบริษัทมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไมได
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่
ไดมีการประมาณการไว 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลาน้ีเกี่ยวของกันโดยการถือ
หุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีรวมไวในงบ
การเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด
รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ
กัน มีดังนี้ 
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รายการบัญชีและรายการคาท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

และ 2554 มีดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                     -                     31,499,242.72    23,132,311.59    

รายไดอื่น -                     -                     5,265,695.23      4,943,997.06      

เงินปนผลรับ -                     -                     9,999,800.00      -                     

ซื้อท่ีดินและอาคาร -                     -                     -                     11,419,933.16    

ซื้อสินคา -                     -                     16,388,383.62    13,952,523.37    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                     -                     1,227,924.87      983,150.69         

คาใชจายในการขายและบริการ -                     -                     182,146.84         36,541.98           

ดอกเบ้ียจาย -                     -                     7,705.48             -                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                     -                     86,872,131.47    48,350,268.20    

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     781,676.66         155,616.44         

รายไดอื่น -                     -                     4,774,372.41      4,509,334.70      

เงินปนผลรับ -                     -                     49,999,000.00    49,999,000.00    

ซื้อสินคา -                     -                     382,400.00         2,859,813.08      

ตนทุนขายและการใหบริการ -                     -                     170,944.49         239,636.57         

คาใชจายในการขายและบริการ -                     -                     125,267.52         -                     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                     -                     7,486,757.22      8,091,616.74      

รายไดอื่น -                     -                     3,744,940.92      3,807,397.06      

เงินปนผลรับ -                     -                     9,999,980.00      -                     

ซื้อสินคา -                     -                     18,484,485.98    15,238,224.30    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                     -                     214,641.60         60,000.00           

ดอกเบ้ียจาย -                     -                     255,815.07         58,301.37           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                     -                     40,970,497.07    17,061,225.29    

รายไดอื่น -                     -                     5,725,245.62      5,350,472.82      

เงินปนผลรับ -                     -                     9,999,300.00      14,998,950.00    

ซื้อสินคา -                     -                     12,060,000.00    19,598,551.41    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                     -                     2,362,111.83      1,658,322.48      

คาใชจายในการขายและบริหาร -                     -                     302,500.21         528,449.25         

คาใชจายในการบริหาร -                     -                     555,062.47         -                     

ดอกเบ้ียจาย -                     -                     1,981,924.59      2,709,974.28      

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายทรัพยสิน 5,000,000.00      -                     -                     -                     

คาเชา 250,000.00         600,000.00         -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคาม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชนระยะส้ัน 35,783,853.18    32,704,146.31    35,307,375.67    32,226,318.12    

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 818,917.32         912,402.33         818,917.32         912,402.33         

รวม 36,602,770.50    33,616,548.64    36,126,292.99    33,138,720.45    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 มีดังนี้   

2555 2554 2555 2554

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

เงินมัดจํารับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

ดอกเบ้ียคางจาย -                     -                     7,705.48             -                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ดอกเบ้ียคางรับ -                     -                     167,671.21         155,616.44         

ลูกหน้ีอ่ืน -                     -                     15,888,000.00    -                     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ดอกเบ้ียคางจาย -                     -                     22,938.36           58,301.37           

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ดอกเบ้ียคางจาย -                     -                     113,089.04         160,616.43         

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหน้ีจากการขายทรัพยสิน 5,000,000.00      -                     -                     -                     

คาใชจายคางจาย 6,200,000.00      5,950,000.00      -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ลูกหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จํากัด 2,092,278.00        4,570,152.22        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 62,743,946.19       11,500,971.59       

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 19,046.00             2,770,979.00        

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 3,894,063.53        4,935,748.40        

รวม 68,749,333.72       23,777,851.21       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

เจาหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จํากัด 3,898,221.45        8,433,777.28        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 4,950.25               44,416.00             

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 9,454,006.51        3,700,000.00        

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 18,526,523.03       21,204,827.19       

รวม 31,883,701.24       33,383,020.47       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 49,000,000.00       30,000,000.00       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
มีดังนี้ 

2555 2554

ยอดยกมา 30,000,000.00       -                         

เพิ่มข้ึน 58,200,000.00       30,000,000.00       

ลดลง (39,200,000.00)     -                         

ยอดคงเหลือ 49,000,000.00       30,000,000.00       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวง
ถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไมมี
หลักประกันหนี้สิน 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 9,000,000.00      -                      

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 19,100,000.00    8,000,000.00      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 86,900,000.00    65,000,000.00    

รวม 115,000,000.00  73,000,000.00    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554 มีดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

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

เพ่ิมข้ึน -                      8,200,000.00      50,000,000.00    106,900,000.00  

ลดลง -                      (9,650,000.00)     (8,000,000.00)     (57,750,000.00)   

ยอดคงเหลือ -                      -                      115,000,000.00  73,000,000.00    

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 
บริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด และ บริษัท เดอะ
เครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะส้ัน อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคาช้ันดี
ประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยและไมมี
หลักประกันหนี้สิน และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อ
ทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบ้ียระหวางกันและไมมีหลักประกันหนี้สิน 

การค้ําประกันหน้ีสินระหวางกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้  

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
337.43 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 
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บริษัทไดเขาค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 

386.61 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยไดเขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 

จํานวนเงิน 36.34 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บริษัทยอยไดเขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอื่นในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชี
คงเหลือ จํานวนเงิน 6.44 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน) 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกันไดเขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของกลุมบริษัทในนามบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน มูลคา

ตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 480.43 ลานบาท 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกันไดเขาค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทในนามบุคคลท่ี

เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซื้อ - ขาย เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และสินคา ราคาตลาด

มูลคาการซื้อ - ขาย ทีด่ินพรอมสิ่งปลูกสราง ราคาประเมิน

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบีย้รับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย

 

สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณให
เชา 
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

เงินสด 293,880.75         230,920.00         16,391.00           45,000.00           

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 10,374,761.51    37,792,889.28    2,429,494.42      27,633,775.74    

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 14,156,836.60    17,812,810.58    115,767.20         5,220,412.91      

รวม 24,825,478.86    55,836,619.86    2,561,652.62      32,899,188.65    

หัก เงินฝากธนาคารถกูอายัดสิทธิเรียกรอง (16,208,816.89)   -                      (2,290,443.59)     -                      

คงเหลอื 8,616,661.97      55,836,619.86    271,209.03         32,899,188.65    

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

กลุมบริษัทไดถูกกรมบังคับคดีขออายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากสถาบันการเงิน เปนระยะเวลา 1 เดือน นับแตวันรับ
หนังสือแจงการอายัดสิทธิเรียกรอง ตามคดีความฟองรองซึ่งกลุมบริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับ
สภาพหน้ีในฐานะจําเลยรวม (ดูหมายเหตุ 19 และ 32) จํานวนเงินรวมท้ังหมดตามหนังสือแจงการอายัดสิทธิเรียกรอง 
จํานวนเงิน 42.00 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 17.22 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตั้งแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอายัดสิทธิเรียกรองจนถึงหลังวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สถาบันการเงินไดนําสงเงิน
ไปยังกรมบังคับคดีตามหนังสือดังกลาว จํานวนเงิน 1.62 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 9) 

 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                  รายงานประจําป  2555  

 

84 
 

6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการคา

     กิจการอื่น 184,068,543.19  155,016,733.15  36,310,746.64    36,579,810.50    

     กิจการทีเ่กี่ยวของกัน -                     -                     68,749,333.72    23,777,851.21    

รวม 184,068,543.19  155,016,733.15  105,060,080.36  60,357,661.71    

หัก คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,734,876.21)   (29,067,444.57)   (22,100.85)          (428,000.00)        

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 157,333,666.98  125,949,288.58  105,037,979.51  59,929,661.71    

รายไดคางรับ 14,122,826.34    5,975,129.78      167,671.21         155,616.44         

เงินทดรองจาย 3,275,172.43      556,722.26         2,662,428.79      29,528.51           

ลูกหน้ีอื่น 7,356,447.80      -                     15,888,000.00    -                     

อื่น ๆ 112,335.00         2,385,657.73      112,335.00         4,364.64             

รวม 24,866,781.57    8,917,509.77      18,830,435.00    189,509.59         

หัก คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,286,377.01)     (2,290,377.01)     -                     -                     

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 22,580,404.56    6,627,132.76      18,830,435.00    189,509.59         

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 179,914,071.54  132,576,421.34  123,868,414.51  60,119,171.30    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนท่ีคางชําระได
ดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 50,807,784.31    42,311,424.89    1,244,221.69      722,838.51         

   เกินกําหนดชําระ

      ไมเกิน 3 เดือน 100,742,298.89  82,146,574.54    31,064,924.10    35,000,971.99    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 2,788,880.28      7,603,852.85      979,500.00         856,000.00         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 3,240,844.72      2,564,513.54      3,022,100.85      -                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 26,488,734.99    20,390,367.33    -                     -                     

      รวม 184,068,543.19  155,016,733.15  36,310,746.64    36,579,810.50    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                     -                     11,305,531.29    9,168,429.77      

   เกินกําหนดชําระ

      ไมเกิน 3 เดือน -                     -                     18,308,071.78    14,500,673.70    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                     -                     10,371,590.17    108,747.74         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                     -                     24,127,063.44    -                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป -                     -                     4,637,077.04      -                     

      รวม -                     -                     68,749,333.72    23,777,851.21    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

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

บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (2,251,710.88)     9,130,982.82      (405,899.15)        253,000.00         

หัก ตัดจําหนายหนี้สูญ (84,857.48)          (228,408.12)        -                      (108,408.12)        

ยอดคงเหลือ 29,021,253.22    31,357,821.58    22,100.85           428,000.00         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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7. สินคาคงเหลือ  

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

รถเครน 101,005,763.11  51,678,760.89    101,005,763.11  51,678,760.89    

รถฟอรคลิฟท 31,619,821.90    -                      31,619,821.90    -                      

รถเทรลเลอร 749,067.33         1,753,986.66      1,247,345.06      2,807,345.06      

รถขุด/รถตัก 35,829,448.21    -                      35,829,448.21    -                      

อะไหลและอุปกรณ 9,411,974.81      6,672,012.41      9,511,974.81      6,772,012.41      

สินคาระหวางทางและระหวางประกอบ 79,437,194.76    33,300,632.74    79,437,194.76    33,300,632.74    

รวม 258,053,270.12  93,405,392.70    258,651,547.85  94,558,751.10    

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (3,213,122.86)     (3,333,122.86)     (3,213,122.86)     (3,333,122.86)     

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 254,840,147.26  90,072,269.84    255,438,424.99  91,225,628.24    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

2555 2554

ยอดยกมา 3,333,122.86              5,385,670.62              

บวก (หัก) ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (กลับรายการ) (120,000.00)               147,773.10                 

หัก โอนออก - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (ดูหมายเหตุ 12) -                             (2,200,320.86)            

ยอดคงเหลือ 3,213,122.86              3,333,122.86              

บาท

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

ลูกหนีต้ามสัญญาซ้ือกลับคืน 45,820,560.75            45,820,560.75            

หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (45,820,560.75)          (45,820,560.75)          

ลูกหนีต้ามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ -                             -                             

บาท

งบการเงินรวม

 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีท่ี

ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหนี้การคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหนี้ (ดูหมายเหตุ 19) 

9. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกนั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

เงินฝากธนาคาร 2555 2554 2555 2554 หมายเหตุ หลักประกัน/ภาระผูกพัน

ออมทรพัย/กระแสรายวัน 16,208,816.89 -     2,290,443.59 -     5 กรมบังคับคดีอายดัสิทธเิรยีกรอง

ฝากประจํา 2,880,464.62 2,816,569.64 263,563.47 260,212.71 5 กรมบังคับคดีอายดัสิทธเิรยีกรอง/

หนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา/ 

หลักประกันการปฏิบัติงานตาม

สัญญาวาจาง

19,089,281.51 2,816,569.64 2,554,007.06 260,212.71 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

บรษัิทยอย 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บรษัิท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      

บรษัิท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      

บรษัิท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      

บรษัิท 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

บาท

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 
11. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย 

หมายเหตุ ท่ีดินเปลา ที่ดินและอาคารพาณิชย รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                              -                              -                              

ซ้ือ / โอนเขา -                              -                              -                              

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 316,612,277.00          3,563,066.00              320,175,343.00          

จําหนาย / โอนออก -                              -                              -                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00          3,563,066.00              320,175,343.00          

คาเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                              -                              -                              

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 -                              1,723,896.08              1,723,896.08              

คาเส่ือมราคา -                              6,073.81                     6,073.81                     

จําหนาย / โอนออก -                              -                              -                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                              1,729,969.89              1,729,969.89              

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00          1,833,096.11              318,445,373.11          

บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ ที่ดินเปลา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                                    

ซือ้ / โอนเขา -                                    

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 316,612,277.00                 

จําหนาย / โอนออก -                                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00                 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลานบาท

งบการเงินรวม

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

แสดงไวในคาใชจายในการบริหาร 0.01                             

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีขึ้นในภายหนา 
ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 17)  

อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสัญญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท ชไูก จํากัด (มหาชน) บริษัทอื่น 1 ป 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จํากัด บคุลลภายนอก 1 ป 0.01           -

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

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

สํานักงาน ระหวางทาง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 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     
ซื้อ / 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 / โอนออก -                           -                           (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 วันที่ 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     
ซื้อ / โอนเขา -                           16,234,579.44          -                           498,300.60               3,226,068.53            8,850,765.31            445,803,925.88        -                           25,411,612.02          500,025,251.78        
โอน / ปรับปรุง -                           7,529,383.75            43,792,027.27          -                           -                           -                           -                           -                           (51,321,411.02)        -                           
โอนออก - อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหต ุ11) (316,612,277.00)      -                           -                           -                           -                           -                           -                           (3,563,066.00)          -                           (320,175,343.00)      
จําหนาย / โอนออก -                           (425,200.00)             (1,738,317.76)          (575,541.00)             (2,196,709.14)          (2,295,038.68)          (73,989,084.54)        -                           -                           (81,219,891.12)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 207,999,824.16        30,340,702.48          153,989,074.55        18,324,035.85          25,287,036.32          41,644,706.94          2,197,845,801.41     -                           20,806,914.79          2,696,238,096.50     

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                           7,001,932.29            68,180,829.70          13,649,861.02          22,762,584.77          23,490,855.79          729,355,777.30        1,681,643.46            -                           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 / โอนออก -                           -                           (11,480,759.70)        (75,058.36)               (2,337,775.71)          (1,683,999.00)          (42,078,195.68)        -                           -                           (57,655,788.45)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                           7,001,932.29            59,669,188.48          15,319,843.94          21,667,588.33          24,471,507.03          792,267,743.20        1,705,806.69            -                           922,103,609.96        
คาเสื่อมราคา -                           1,912,339.90            3,057,173.40            1,432,854.98            1,220,152.40            3,450,547.16            135,376,023.62        18,089.39                 -                           146,467,180.85        
โอนออก - อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหต ุ11) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (1,723,896.08)          -                           (1,723,896.08)          
จําหนาย / โอนออก -                           (425,199.00)             (423,962.67)             (360,398.81)             (2,194,795.01)          (1,836,657.41)          (54,912,862.64)        -                           -                           (60,153,875.54)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                           8,489,073.19            62,302,399.21          16,392,300.11          20,692,945.72          26,085,396.78          872,730,904.18        -                           -                           1,006,693,019.19     

งบการเงินรวม

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

สํานักงาน ระหวางทาง
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที ่1 มกราคม 2554 -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,928,000.60            -                           -                           2,928,000.60            
โอนเขา -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,200,320.86            -                           -                           2,200,320.86            
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 -                           -                           -                           -                           -                           -                           5,128,321.46            -                           -                           5,128,321.46            
โอนเขา -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           (980,424.34)             -                           -                           (980,424.34)             
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 -                           -                           -                           -                           -                           -                           4,147,897.12            -                           -                           4,147,897.12            

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 524,612,101.16        7.00                          52,266,176.56          3,081,432.31            2,590,088.60            10,617,473.28          1,028,634,895.41     1,857,259.31            46,716,713.79          1,670,376,147.42     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 207,999,824.16        21,851,629.29          91,686,675.34          1,931,735.74            4,594,090.60            15,559,310.16          1,320,967,000.11     -                           20,806,914.79          1,685,397,180.19     

งบการเงินรวม

บาท
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ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 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     
ซื้อ / 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 / โอนออก -                           -                           -                           (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     
ซื้อ / โอนเขา -                           16,234,579.44          -                           91,786.57                 1,749,221.23            6,911,976.82            178,969,459.53        12,823,837.98          216,780,861.57        
โอน / ปรับปรุง -                           -                           34,147,686.58          -                           -                           -                           -                           (34,147,686.58)        -                           
โอนออก - อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 11) (316,612,277.00)      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (316,612,277.00)      
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           (1,766.36)                 (1,334,579.44)          (85,683,815.23)        -                           (87,020,161.03)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 186,514,615.37        22,580,122.65          89,733,190.56          4,192,997.30            10,400,844.29          17,980,756.12          893,085,558.53        18,502,822.54          1,242,990,907.36     

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                           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 / โอนออก -                           -                           -                           (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        
คาเสื่อมราคา -                           1,836,370.35            1,871,548.15            140,896.70               419,248.20               1,794,213.35            62,725,598.31          -                           68,787,875.06          
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           (795.06)                    (876,200.17)             (23,701,418.92)        -                           (24,578,414.15)        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                           8,181,911.56            21,630,766.47          3,861,250.25            8,359,025.22            9,400,868.10            248,113,430.86        -                           299,547,252.46        

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
โอนเขา -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,200,320.86            -                           2,200,320.86            
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,200,320.86            -                           2,200,320.86            
โอนเขา -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           (980,424.34)             -                           (980,424.34)             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,219,896.52            -                           1,219,896.52            

มูลคาสุทธิทางบัญชี
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     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 186,514,615.37        14,398,211.09          68,102,424.09          331,747.05               2,041,819.07            8,579,888.02            643,752,231.15        18,502,822.54          942,223,758.38        

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการ 138.20        107.67        63.68          56.35          

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 8.27            5.97            5.11            2.72            

รวม 146.47        113.64        68.79          59.07          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณไดตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 360.60        374.61        34.67          37.17          

การโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือดวย

มูลคาสุทธิตามบัญชีพรอมท้ังรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการ

จําหนาย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 74.51          29.87          61.00          16.69          

การโอนสินคาเปนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 22.77          17.17          22.77          17.17          

บริษัทไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม เปนสวนหน่ึงของตนทุน

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุ 26) 0.99            -             0.99            -             

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 18)

   - เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 841.02        769.47        217.63        401.26        

   - ยานพาหนะ 12.31          9.51            6.63            3.87            

รวม 853.33        778.98        224.26        405.13        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลานบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา 
ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 14 และ 17)  
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อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสัญญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จํากัด บริษัท 3 ป 0.10              -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท 1 ป 0.05              -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด บริษัท 3 ป 0.05              -

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555

 

13. เงินจายลวงหนา 

เงินจายลวงหนา จํานวนเงิน 279.62 ลานบาท ในงบการเงินรวมเปนการจายเงินลวงหนาเพ่ือซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา
จากตางประเทศของบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ท้ังนี้ บริษัทยอยไดรับมอบเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา
ดังกลาวแลวในเดือนมกราคม 2556 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

เงินเบกิเกินบญัชี 28,678,559.34    8,506,415.20      7,992,698.80      -                     

ตั๋วสัญญาใชเงิน 65,000,000.00    50,000,000.00    65,000,000.00    50,000,000.00    

ทรัสตรีซีทส 281,611,400.70  68,788,735.90    9,824,178.00      68,788,735.90    

รวม 375,289,960.04  127,295,151.10  82,816,876.80    118,788,735.90  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
บริษัท 

เจาหน้ี ประเภทสินเช่ือ 2555 2554 อางอิงอัตราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 35.00                  55.00                  MOR

ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 65.00                  50.00                  MLR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดิต 220.00                320.00                MLR

ธนาคาร ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 64.52                  13.20                  

รวม 384.52                438.20                

วงเงิน (ลานบาท)
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บริษัทยอย 

เจาหน้ี ประเภทสินเช่ือ 2555 2554 อางอิงอัตราดอกเบีย้

ธนาคาร เงินเบกิเกินบญัชี 23.00                  23.00                  MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดิต 281.40                -                     MLR

ธนาคาร ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 42.21                  -                     

346.61                23.00                  

วงเงิน (ลานบาท)

กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยส่ิงปลูกสรางเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ กรรมการของกลุม
บริษัทไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกท้ังบริษัทไดเขาค้ําประกันสินเชื่อของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดู
หมายเหตุ 4 และ 12) 

15.  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

เจาหน้ีการคา

กิจการอื่น 231,899,539.80  231,136,848.95  216,919,708.02  214,117,476.51  

กิจการทีเ่กี่ยวของกัน -                     -                     31,883,701.24    33,383,020.47    

รวม 231,899,539.80  231,136,848.95  248,803,409.26  247,500,496.98  

คาใชจายคางจาย 53,779,930.21    47,615,480.61    18,796,904.82    13,618,349.63    

เจาหน้ีจากการซื้อทรัพยสิน 1,773,639.12      121,623.50         1,702,359.12      -                     

เจาหน้ีอื่น 6,135,967.23      4,051,357.70      3,772,579.98      207,226.55         

รวม 61,689,536.56    51,788,461.81    24,271,843.92    13,825,576.18    

รวมทัง้หมด 293,589,076.36  282,925,310.76  273,075,253.18  261,326,073.16  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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16. หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

หนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 17 92,440,664.33    48,357,478.08    88,132,664.33    43,341,478.08    

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 18 155,978,893.89  176,607,426.72  48,762,541.48    84,453,374.32    

รวม 248,419,558.22  224,964,904.80  136,895,205.81  127,794,852.40  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

  
17. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน 322,484,103.04  97,960,834.07    317,289,963.69  87,750,694.72    

หกั สวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (92,440,664.33)   (48,357,478.08)   (88,132,664.33)   (43,341,478.08)   

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 230,043,438.71  49,603,355.99    229,157,299.36  44,409,216.64    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

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

เพิม่ขึ้น 275,062,747.05  -                     275,062,747.05  -                     

ลดลง (50,539,478.08)   (50,567,478.08)   (45,523,478.08)   (45,551,478.08)   

ยอดคงเหลือ 322,484,103.04  97,960,834.07    317,289,963.69  87,750,694.72    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อางอิง

วงเงิน เจาหนี้ 2555 2554 2555 2554 ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1 ธนาคาร 43.88      95.07      29.51       65.65      มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

2 ธนาคาร 35.00      35.00      14.90       22.10      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

3 ธนาคาร 30.00      -          7.50         -          ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลานบาท

4 ธนาคาร 150.00    -          136.66     -          ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 78

งวด ๆ ที่ 1 - 77 งวดละ 0.32 ลาน

บาท และงวดท่ี 78 งวดละ 2.16

ลานบาท

5 ธนาคาร 130.90    -          128.72     -          ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2560 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 2.18 ลานบาท

รวม 389.78    130.07    317.29     87.75      

บริษัทยอย

6 ธนาคาร 20.00      20.00      3.30         7.31        ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

7 ธนาคาร 5.00        5.00        1.89         2.90        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

8 ธนาคาร 15.00      -          -          -          -  MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลานบาท

รวม 40.00      25.00      5.19         10.21      

รวมท้ังหมด 429.78    155.07    322.48     97.96      

วงเงิน มูลหนี้

ลานบาท

 

กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการของกลุมบริษัทไดเขาค้ําประกัน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากนี้ บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัท
ยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 
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18. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตดับัญชี คาเชาขั้นต่ํา

สัญญาเชาการเงิน

1 142,605,317.49    32,605,836.22      175,211,153.71    35,388,965.08      7,669,880.76        43,058,845.82      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 - 5 381,928,833.70    43,176,690.71      425,105,524.41    88,853,504.04      7,792,574.69        96,646,078.75      239,185,695.79    28,693,779.01      267,879,474.80    118,915,993.06    14,788,792.49      133,704,785.55    

524,534,151.19    75,782,526.93      600,316,678.12    124,242,469.12    15,462,455.45      139,704,924.57    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 13,373,576.40      645,078.56           14,018,654.96      13,373,576.40      645,078.56           14,018,654.98      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 1,687,519.76        17,169.40             1,704,689.16        1,687,519.76        17,169.40             1,704,689.15        16,178,336.19      688,967.93           16,867,304.12      16,178,336.19      688,967.93           16,867,304.12      

15,061,096.16      662,247.96           15,723,344.12      15,061,096.16      662,247.96           15,723,344.13      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

1 155,978,893.89    33,250,914.78      189,229,808.67    48,762,541.48      8,314,959.32        57,077,500.80      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 - 5 383,616,353.46    43,193,860.11      426,810,213.57    90,541,023.80      7,809,744.09        98,350,767.90      255,364,031.98    29,382,746.94      284,746,778.92    135,094,329.25    15,477,760.42      150,572,089.67    

539,595,247.35    76,444,774.89      616,040,022.24    139,303,565.28    16,124,703.41      155,428,268.70    431,971,458.70    56,326,243.01      488,297,701.71    219,547,703.57    29,244,566.74      248,792,270.31    

2554

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย

เดือน ๆ ละ 5.17 ลานบาท และ 13.51 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 155.98 ลานบาท (ป 2554: 176.61 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 

48.76 ลานบาท (ป 2554: 84.45 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป  

บุคคลท่ีเกี่ยวของกันไดเขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ภายใตสัญญาเชาการเงินไดกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเมื่อครบกําหนดตาม
มูลคาหรืออัตราท่ีตกลงรวมกัน ดังนั้นหากกลุมบริษัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพยดังกลาวจะบันทึกจํานวนเงินท่ีตองจายซื้อ
รวมไวในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 

ในระหวางป 2555 บริษัทไดขายเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาใหแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน 
ท้ังนี้บริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 53.43 ลานบาท 

19. หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟองรอง 35,671,298.36           29,660,206.99           

รวม 95,782,212.00           89,771,120.63           

งบการเงินรวม

บาท

 

เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการ
ทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืน
ในกรณีท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซ่ิง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบ้ียเปนไปตามที่ระบุไวใน
สัญญารับสภาพหนี้ โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมท้ังกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหน้ีสินดังกลาว
ในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียน 

จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 8) ตามจํานวนเงินท่ีจายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ท่ีบริษัทยอยจะเรียกรองคืน 

จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 
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ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัท
ยอยรวมท้ังกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียใน

อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ เกี่ยวกับเง่ือนไขการชําระหนี้ 

ในป 2550 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจายชําระ

เงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2549 
จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน ท้ังนี้ คดีความดังกลาวเปนอันถึงท่ีสุด
แลว 

ผลของคดีความดังกลาวขางตนทําใหฝายบริหารเห็นวาบริษัทยอยไดจายชําระหนี้บางสวนไปแลวเกินสมควร บริษัทยอยจึง
ไดระงับการจายชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามสัญญารับสภาพหนี้ โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เพ่ือ

เรียกเงินคืนจากการชําระหนี้ท่ีสูงเกินไป จํานวนทุนทรัพย 49.60 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 32.1) 

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลเสียหายและคาเบ้ียปรับตามคําพิพากษาของศาล

ชั้นตน จาํนวนเงิน 35.67 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 32.1) ท้ังนี้ บริษัทยอยไดจัดประเภทบัญชีประมาณการหนี้สินดังกลาว
เปนหนี้สินหมุนเวียน 

20. ผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 7,365,935.59      8,550,763.03      4,424,963.58      6,276,038.02      
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 7,365,935.59      8,550,763.03      4,424,963.58      6,276,038.02      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี
ดังนี้ 

2555 2554 2555 2554

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,550,763.03    8,006,123.00    6,276,038.02    5,780,810.00    

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตนทุนบริการปจจุบัน 1,634,349.45    1,677,846.98    1,040,752.13    1,180,276.38    

     ตนทุนดอกเบี้ย 308,001.11       300,727.72       235,351.43       216,780.31       

     ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภยั -                   (8,900.00)         -                   (4,750.00)         

หน้ีสินลดลงจากการเกษียณและเลิกจาง (3,127,178.00)   (1,425,034.67)   (3,127,178.00)   (897,078.67)      

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 7,365,935.59    8,550,763.03    4,424,963.58    6,276,038.02    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน

เดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (แสดงดวย
คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก) มีดังนี้ 

2555 2554

อัตราคิดลด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 3.75 3.75

เงินเดือนในอนาคตที่เพิม่ขึ้น 5 5

อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ

รอยละ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดท่ีจะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะป 2540 
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21. ทุนเรือนหุนและการจายเงินปนผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปนี้ 

เพ่ิมทุน 

มีมติพิเศษใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวนเงิน 450 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 506.25 ลานบาท โดย
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 56.25 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยบริษัทไดดําเนินการ
จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

จายเงินปนผล 

จายเปนหุนปนผล ในอัตราสวน 8 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เปนจํานวนเงินรวม 56.25 ลานบาท และจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 0.01388889 บาท เปนจํานวนเงินรวม 6.25 ลานบาท เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน 62.50 ลานบาท 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2555 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนจํานวน
เงิน 27 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผล

ระหวางกาลในอัตราหุนละ 40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.5 ลาน
บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 200 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 4 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.5 ลานบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง

กาลในอัตราหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.5 ลานบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวาง
กาลในอัตราหุนละ 200 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2555 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื ่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผล
ระหวางกาลในอัตราหุนละ 150 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.75 
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ลานบาท โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2555 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาว
แลว 

22. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคา

หุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได 

23. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

24. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

 

2555 2554 2555 2554

รายไดจากการขายและบริการอ่ืน 1,827,913.89     999,714.92        19,861,474.09   19,114,757.24   

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 16,878,756.05   -                     16,878,756.05   -                     

กลับรายการคาเผื่อมูลคาสนิคาลดลง 120,000.00        -                     120,000.00        -                     

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาสนิทรัพย 980,424.34        -                     980,424.34        -                     

เงินชดเชยคาสนิไหมทดแทน 14,307,945.20   -                     14,307,945.20   -                     

อื่น ๆ 8,353,809.76     3,375,171.86     1,691,148.68     699,712.21        

รวม 42,468,849.24   4,374,886.78     53,839,748.36   19,814,469.45   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท
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25. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

ซ้ือสินคา 605,862,690.05  402,224,546.84  605,862,690.05  402,224,546.84  

วสัดุส้ินเปลืองใชไป 13,144,914.28    16,723,391.23    13,272,204.28    16,723,391.23    

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 150,656,468.21  137,642,551.12  63,468,254.34    55,051,009.47    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 74,752,474.09    77,936,175.30    2,670,991.39      2,463,044.05      

คาเชาและคาบริการอื่น 8,107,398.28      7,658,638.05      2,848,559.66      2,528,087.74      

คาเบ้ียประกันภยั 5,932,425.38      5,426,962.12      1,745,288.77      1,544,961.63      

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 18,452,851.00    15,565,863.86    1,575,800.87      1,224,902.83      

คาเส่ือมราคา 146,473,254.66  113,635,914.08  68,787,875.06    59,068,124.14    

คาใชจายสงเสริมการขาย 27,175,949.53    10,595,494.62    16,780,713.48    5,711,231.67      

คาธรรมเนียม 9,615,585.05      7,312,896.71      6,955,678.92      5,076,043.99      

หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา 2,413,367.95      10,103,963.51    2,344,100.85      255,931.85         

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน -                      12,651,091.13    -                      12,651,091.13    

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

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

 

26. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

2555 2554 2555 2554

ดอกเบี้ยจาย 59,139,814.46   48,849,252.34   34,460,673.77   34,509,368.28   

บวก ตนทุนทางการเงิน 416,998.50        573,970.70        400,600.00        201,436.00        

รวม 59,556,812.96   49,423,223.04   34,861,273.77   34,710,804.28   

หัก ดอกเบ้ียจายที่ถอืเปนรายจายฝายทุน (989,140.31)      -                     (989,140.31)      -                     

สทุธิ 58,567,672.65   49,423,223.04   33,872,133.46   34,710,804.28   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท
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27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบ
วาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในป 2555 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 2.10 ลานบาท (ป 2554: 

1.85 ลานบาท) ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 0.94 ลานบาท (ป 2554: 0.96 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

28. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดของกลุมบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คํานวณขึ้นในอัตราท่ีกําหนดโดย
กรมสรรพากร หลังจากบวกกลับดวยสํารองและคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณภาษีเงิน
ไดและหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมเปนเงินได และกลุมบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากป

กอน ๆ ท่ียังสามารถใชประโยชนทางภาษีได ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวนเงิน 89.64 ลานบาท (ป 2554: 83.82 ลาน
บาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 104.82 ลานบาท (ป 2554: 353.82 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยกลุม
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดเปนคาใชจายท้ังจํานวนในบัญชี และบันทึกภาระสวนท่ีคางจายเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัท 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 531 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 14 

ธันวาคม 2554 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
อัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี จํานวนเงิน 50 ลานบาทแรก สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

กลุมบริษัท 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 

14 ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ 23 ของกําไร

สุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสอง

รอบระยะเวลาบัญชีถัดมาท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
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29. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

29.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

29.1.1 จายชําระตามสัญญาจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.15 ลานบาท 

29.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาท่ีดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

29.1.3 จายชําระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท 

29.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน และคาออกแบบ จํานวนเงิน 27.69 ลานบาท 

29.2 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท  

29.3 เลตเตอรออฟเครดิตท่ีเปดใชแลวยังไมถึงกําหนดชําระ จํานวนเงิน 0.94 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

29.4 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 

29.4.1 จากการคํ้าประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
337.43 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.4.2 จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของลูกคา มูลหนี้คงเหลือ จํานวนเงิน 3.54 ลานบาท 

บริษัทยอย 

29.5 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

29.5.1 จายชําระตามสัญญาเชาท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสรางกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 
0.31 ลานบาท  

29.5.2 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาบริการเดือนละ 1.25 ลานบาท 

29.5.3 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด อัตราคาบริการเดือนละ 0.31 ลานบาท 

29.5.4 จายชําระคากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน จํานวนเงิน 0.71 ลานบาท 

29.6 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.83 ลานบาท  
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29.7 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

29.7.1 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชี
คงเหลือ จํานวนเงิน 36.34 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.7.2 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชี

คงเหลือ จํานวนเงิน 6.44 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.7.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 
0.96 ลานบาท  

29.7.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ฐานผิดสัญญาจางและผิดนัด
ชําระตามสัญญาเชา จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 ลานบาท  

30. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบกิจการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง ดังนั้น ฝาย
บริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 

31. การเปดเผยเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของ
ตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน 
ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกท้ังยังกํากับดูแล
ระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามญั 

31.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

31.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจาก
การท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังกลาว ดังตอไปนี้ 
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31.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงิน
ฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวน
ใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงไว 

31.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน สนิทรัพย หนี้สนิ สนิทรัพย หนี้สนิ

เยน (ญ่ีปุน) -                0.43               -                0.43               

ดอลลารสหรัฐอเมริกา -                7.22               -                8.72               

ดอลลารสงิคโปร -                -                -                0.02               

ลาน

2555 2554

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

        
   

31.3.3 ความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการให
สินเชื่อท่ีระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาด
วาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลาน้ันเกินกวาจํานวนท่ีไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญแลว 

31.4 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน โดย
สวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราใน
ตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปน
สาระสําคัญ 
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32. คดีฟองรอง  

บริษัท 

32.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
(กลุมบริษัท) และกรรมการบริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะจําเลยรวม จํานวน
ทุนทรัพย 66.54 ลานบาท เนื่องมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส 
จํากัด ในการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซ่ิงแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท 
เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญาเชาดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นฟองดําเนินคดีกับเจาหนี้เพ่ือเรียกเงินคืน
จากการชําระมูลหนี้ท่ีสูงเกินไป จํานวนทุนทรัพย 49.60 ลานบาท ท้ังนี้ ศาลชั้นตนไดมีคําส่ังใหรวมพิจารณาคดีท้ัง

สอง (ดูหมายเหตุ 19) 

เมื่อวันท่ี 14 กรกฏาคม 2552 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด และกลุมบริษัทและ

กรรมการบริษัทรวมกันจายชําระหนี้ จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 
ตอป นับต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นอุทธรณคํา
พิพากษาของศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณ  ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทและกรรมการบริษัทไดถูกกรมบังคับคดีขออายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากสถาบัน
การเงิน เปนระยะเวลา 1 เดือน นับแตวันรับหนังสือแจงการอายัดสิทธิเรียกรองจากคดีความดังกลาว รวมเปนจํานวน

เงิน 42.00 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5 และ 9) 

ท้ังนี้ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับผลเสียหายและคาเบ้ียปรับชดเชยความ

เสียหายตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนภายใตบัญชี “ประมาณการหนี้สิน” ท้ังจํานวนแลว (ดูหมายเหตุ 19) อยางไรก็
ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากคดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด จะเปนผูรับผิดชอบผลเสียหายดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะ
เครน เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว 

บริษัทยอย 

32.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) 
แจงขอเลิกสัญญาเชาและใหบริษัทชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) 
โดยระบุวา ตามที่บริษัทยอยไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชาตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้น สัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 
เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสงมอบทรัพยที่เชา 
(ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพื้นที่และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจา
พนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน ตามท่ีเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยกลาวอางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาท่ีดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย  
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บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาท่ีดินกับ

กรรมการบริษัทยอย โดยในวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยไดบอกเลิกสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวแลว ซึ่งตามสัญญา
เชาระบุวาอาคารบนท่ีดินท่ีเชาจะตกเปนของผูใหเชาหรือตองรื้อถอนออกไป อยาง ไรก็ตาม บริษัทยอยไดเจรจากับ
ผูใหเชาขอใหผูใหเชาซื้ออาคารบนท่ีดินแทนการให เปลาหรือร้ือถอน ผูใหเชาตกลงโดยขอชําระราคาดวยการหักกลบ
หนี้กับคาเชาท่ีบริษัทยอยติด คางชําระอยูตามท่ีไดตกลงกัน อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 คาเชาคางจาย

มียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 6.20 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระ
จนกวาขอพิพาทจะส้ินสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะ
สละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย  

สวนท่ี 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมิน
ราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีตั้งสํารองเผื่อความเสียหายเพ่ิมเติมเปน
รายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนท่ีผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนอัตราคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหาย จํานวนเงิน 10.67 ลานบาท  

ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 รวมเปนจํานวนเงิน 

16.87 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินท่ีไดตั้งสํารองเผื่อความ
เสียหายดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นท้ังจํานวน 

32.3 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงินประมาณ 1.32 

ลานบาท เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2546 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน  

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก  

ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับ
ผลเสียหายจากคดีความดังกลาว 

32.4 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ถูกฟองรองขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท 

เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2551 และวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายกฟองโจทก 
ตามลําดับ โจทกไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลอุทธรณ  ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา  
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33. การจัดประเภทรายการใหม 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี้ 

กอนจัด รายการจัด หลังจัด กอนจัด รายการจัด หลังจัด

ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงนิ

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 283,202,740.69   (277,429.93)         282,925,310.76   261,326,073.16   -                       261,326,073.16   

ภาษีเงินไดคางจาย -                       277,429.93          277,429.93          -                       -                       -                       

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                       956,402,152.74   956,402,152.74   -                       607,675,100.28   607,675,100.28   

รายไดจากการขาย 493,206,310.41   (493,206,310.41)  -                       510,660,178.41   (510,660,178.41)  -                       

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 463,195,842.33   (463,195,842.33)  -                       97,014,921.87     (97,014,921.87)    -                       

ตนทุนขายและการใหบริการ -                       653,157,848.98   653,157,848.98   -                       491,745,937.78   491,745,937.78   

ตนทุนขาย 350,624,712.62   (350,624,712.62)  -                       397,384,509.47   (397,384,509.47)  -                       

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 302,533,136.36   (302,533,136.36)  -                       94,361,428.31     (94,361,428.31)    -                       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 

 

 

 

 

 

 

 




