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ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

 หนวย : ลานบาท 
   

 2554 
งบการเงิน 

รวม 

+ / - 
(%) 

2555 
งบการเงิน 

รวม 

+ / - 
(%) 

2556 
งบการเงิน 

รวม 

+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
 

 
 

299.90 
2,026.03 

743.06 
1,066.67 

959.37 

 
 

+47.70 
+15.32 

+ 27.83 
+23.66 
+ 7.20 

 
 

471.27 
2,803.91 
1,033.86 
1,686.47 
1,117.44 

 
 

+57.14 
+38.88 

+ 39.14 
+58.11 

+ 16.48 

 
 

791.85 
3,094.97 
1,128.19 
1,912.98 
1,181.99 

 
 

+68.02 
+10.38 
+ 9.12 
+13.43 
+ 5.78 

+ 
 
รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
กําไรขั้นตน 
EBITDA 
กําไรสุทธิ 
 

 
 

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 
421.29 
164.32 

 

 
 

+ 46.83 
+ 19.24 
+ 33.47 
+ 26.35 
+ 50.78 
+ 66.45 

 
 

807.41 
606.60 
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354.46 
377.53 
72.59 
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+ 9.83 

+ 10.77 
-7.49 

-10.39 
-55.82 

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

 
 

0.40 
1.11 
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    10.70 
31.71 
10.32 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ชูไก จํากัด(มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน คือ นายวัชรินทร  ดวงดารา   

นายสุรินทร เปรมอมรกิจ นายเจษฎา พรหมจาต และนางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระ

และมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   

ในรอบปท่ีผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษัทฯให

กํากับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2556 ไดจัดใหมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังนี้  

1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2556 ของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชี รวมท้ังการเปดเผย

ขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญและรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี

การแลกเปล่ียนความคิดรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทําและ

การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก เชน 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับป 2556 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบ

ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแกไข

ตามควรแกกรณี รวมท้ังติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯในดานตางๆ การบริหารความเส่ียงทางการเงิน การบริหาร

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานสําหรับธุรกิจท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน รวมถึงการบริหารความเส่ียงสําหรับแผนการลงทุน

เปนตน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 

4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของเชนพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศและ

ขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และขออนุมัติ

ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  ใหแตงตั้ง นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4917 หรือ 

นายบรรจง พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 

3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผูสอบบัญชีทาน

อื่นภายในสํานักงานเดียวกัน เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนะ

จํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2557 
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ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอ่ืน 

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

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ใหบริการเคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญ  

 : เปนตัวแทนจําหนายเครื่องจักรกลใหม ประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION  จาก

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

 : จําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง การยกและ 

ขนยาย รวมถึงการขนสง 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ : 42/62 หมูท่ี 14  ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ท่ีตั้งบริษัทยอย : บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 

42/51 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี 

 จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

 : บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) 

195/95 หมู 5 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

 : บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) 

4/2 หมู 4 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

 : บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) 

42/62 หมูท่ี 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

Home Page : www.chukai.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท :  0107548000412 

โทรศัพท : 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 

โทรสาร : 0-2316-6574 , 0-2316-6637 

ทุนจดทะเบียน : 578,571,375.00 บาท 
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บุคคลอางอิงอื่น   

   

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จํากัด 

เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  02-229-2800  โทรสาร  02-654-5642 

 

ผูสอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี 100/19 ถนนพระราม 9  

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท  02-645-0080  โทรสาร  02-645-0020  

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : คณะบุคคล เฮาส ออฟ ลอว 

เลขท่ี 682/1 หมูท่ี 1  แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพท  02-539-0410  โทรสาร  02-539-0411  
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแตป 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซม
เครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาด
ใหญเพ่ือการกอสรางดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสง
ดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตางๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส 
จํากัด( TCS ) ตอมาเมื่ออุตสาหกรรมตางๆ มีการขยายตัว จึงไดมีการจัดต้ัง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด( TCL ) 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ( TCR ) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด( TCH ) เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตางๆ และในป 2540 ยังไดมีการจัดต้ัง บริษัท ชูไก จํากัด( CRANE ) ขึ้นเพ่ือ
ประกอบธุรกิจนําเขาเคร่ืองจักรใชแลวจากตางประเทศเพ่ือจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและ
จําหนายอะไหล ใหกับบริษัทในกลุมและลูกคาท่ัวไป ตอมาในป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและ
การดําเนินงานของกลุมบริษัทฯใหม บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลม
ฉบัง จํากัด( TCL ) บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด( TCR ) บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด( TCH ) และในป 2549 
ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด( TCS ) นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปล่ียน
ลักษณะการประกอบธุรกิจใหม โดย บริษัท ชูไก จํากัด( CRANE )จะทําหนาท่ีในการจําหนายและซอมแซมเครื่องจักร
เปนหลัก สวนบริษัทยอยจะใหบริการเชาและขนสง  

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 

ป 2533 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ท่ีบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.3 ดวยทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว 2.00 ลานบาท ใหบริการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลว ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และ
ชําระแลว 100.00 ลานบาท 

ป 2535 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ 
และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตู
คอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอรและรถบรรทุก
ประเภทตางๆ ในบริเวณหนาทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน และชําระแลว 
25.00 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน และชําระแลว 25.0 ลานบาท 

ป 2537 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (TCR) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจจําหนายและซอมแซมเคร่ืองจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ัง
เครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทน
เนอร และเคร่ืองจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอรและรถบรรทุกประเภท
ตางๆ เพ่ือรองรับลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน และชําระ
แลว 25.0 ลานบาท 
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ป 2539 จัดต้ังบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาทท่ีบริเวณรังสิต เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง ใหบริการยก ประกอบ 
และติดต้ังเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตู
คอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอรและรถบรรทุก
ประเภทตางๆ โดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในบริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และจังหวัด
ตางๆ ทางภาคใต ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน และชําระแลว 25.0 ลานบาท 

ป 2540 จัดต้ังบริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ท่ี ถ.บางนา-ตราด กม.7 เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจดานการนําเขาเคร่ืองจักรใชแลวจากตางประเทศ หรือซื้อในประเทศ เพ่ือจําหนายตอใหกับบริษัทยอย
ภายในกลุม (TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคาภายนอก โดยบริษัทนําเคร่ืองจักรเหลานี้มาทําการ
ซอม หรือปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เพ่ือสงขายลูกคา นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการ
ซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลวและจําหนายอะไหลใหกับกลุมบริษัทยอย(TCS TCL TCR และTCH) และ
ลูกคาท่ัวไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท้ังนี้ภายหลังการจัดต้ัง CRANE กลุมบริษัท
ยอย (TCS TCL TCR และTCH) จะดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและ
วัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และ
เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตางๆ  

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

ป 2545 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (CRANE) จาก 50.00 ลานบาทเปน 100.00 ลานบาท 

พ.ค. 2547 บริษัทฯ เขาถือหุนในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (TCL)  บริษัท เดอะเครน ระยอง 
จํากัด (TCR) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อจาก
กลุมนายธงไชย แพรรังสี ในมูลคาเทากับมูลคาท่ีตราไว 

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

มิ.ย. 2548 แปรสภาพเปนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2549 บริษัทฯ เขาถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อหุน
สามัญของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเทากับมูลคาท่ีตราไว 

พ.ย. 2549 บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อท่ีดินบริเวณ ถนนบางนา–ตราด กม.22 
เน้ือท่ีรวม 34-1-41 ไร จากบรษิัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด (TDT) ในมูลคา 280.00 ลานบาท เพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคตเนื่องจากสถานที่ประกอบธุรกิจในปจจุบันมีขอจํากัดในดานการขยายพ้ืนท่ี ซึ่งท่ีดิน
ดังกลาวสามารถท่ีจะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯได นอกจากนี้ยังเปนการปรับโครงสรางหนี้
ของบริษัทท่ีเกี่ยวของระหวางบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) และบริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด 
อีกดวย 
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พ.ย. 2549 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 200.00 ลานบาทเปน 350.00 ลานบาท โดยทําการเสนอขายแกบุคคล
ในวงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และเสนอขาย
ใหแกคุณธงไชยจํานวน 100 ลานหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท 
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) (CRANE) ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (TCS) 

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

ก.พ. 2551 บริษัทไดรับอนุญาตใหกระจายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial 
public  offering  :  IPO) และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

 ก.พ. 2554  บริษัทฯไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายรถเครนยี่หอ ZOOMLION จากบริษัท ZOOMLION HEAVY 
INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. บริษัทผูผลิตรถเครนชั้นนํา
จากประเทศจีน และเปนตัวแทนจําหนายรถเครนจากบริษัทดังกลาว แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

พ.ค. 2555 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 506.25 ลานบาท (จํานวน 506,250,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล 

มิ.ย. 2555 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (TCH) ไดบอกเลิกสัญญาเชาท่ีดิน และยายท่ีตั้งสํานักงานมาท่ีบริเวณ 
ถนนบางนา-ตราด กม.7 เพ่ือลดความเส่ียงเกี่ยวกับขอพิพาทในท่ีดินท่ีเชา 

ก.ค. 2555 บริษัทฯ นําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน  

ม.ค .2556 

 

บริษัทฯ นําเขารถเครนใชแลว ขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  เพ่ือรองรับการ

ขยายงานเชารถเครนขนาดใหญ ในนาม บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

พ.ค.2556  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียนใหม 578.57 ลานบาท โดยการออกหุน

สามัญใหมจํานวน 72,321,375 หุน( มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ) เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและกลุมบริษัทยอย (บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด - TCS, บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด - TCL, 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด – TCR, บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด – TCH) ประกอบธุรกิจใหบริการเคล่ือนยาย
วัสดุหรืออุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมและกอสราง โดยบริษัทฯนําเขาเคร่ืองจักรกลหนักใหม และเคร่ืองจักรกลหนักใช
แลวสภาพดีจากตางประเทศเขามาทําการปรับปรุงและซอมแซมใหอยูในสภาพดียิ่งขึ้น และยังประกอบธุรกิจการจําหนาย
รถเครนท่ีปรับสภาพใหม และใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับลูกคาท่ัวไปดวย เมื่อแบงตามลักษณะการบริการธุรกิจได 2 
กลุม ดังนี้  

1. ธุรกิจการจําหนายเครื่องจักรกลหนัก ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท แบงเปน 
1.1 การจําหนายเครื่องจักรกลหนักใหมประเภทรถเครน ยี่หอ ZOOMLION  จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ซึ่งบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 
1.2 การจําหนายเคร่ืองจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณี ท่ีลูกคามีความตองการซื้อ

 เครื่องจักร เนืองจากมีการใชงานตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการ
 เชา บริษัทฯ ก็มีบริการจําหนาย เครื่องจักรกลดวยเชนกัน 
2. ธุรกิจการใหบริการ แบงเปน               

2.1 การใหบริการเคล่ือนยาย ยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักร วัสดุ หรืออุปกรณ ท่ีมีขนาดใหญ ดวยรถ
 เครน รถฟอรคลิฟท  รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถ
 หัวลากหางเทรลเลอร รถบรรทุกประเภทตางๆ  ซึ่งใหบริการท้ังแบบเหมาโครงการ หรือการ
 ใหบริการแบบรายเดือน  หรือ รายวัน  ธุรกิจในสวนนี้ดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทยอยท้ัง 4 บริษัท คือ 
 TCR TCL TCH และ TCS  ซึ่งบริษัท ยอยมีเครื่องจักรกลหนักท่ีไวรองรับการใหบริการแกลูกคา แบง
 ไดเปน 3 ประเภทหลักดังนี้ 

 รถเครน (CRANE) เปนเครื่องจักรกลหนักท่ีใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ และ  
เล็ก ท้ังงานภาคเอกชนและโครงการตางๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกล่ัน โรงไฟฟา 
และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชในการยก ประกอบ หรือติดตั้ง เคร่ืองจักรหรือส่ิงของที่มีขนาดใหญ
มีความ สูงและน้ําหนักมาก ส่ิงของขนาดเล็กท่ีมีความสูง รวมถึงส่ิงของทั่วไป รถเครนสวนใหญของ  
บริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศ ญี่ปุน เชน ยี่หอ KATO, TADANO, P&H,  
KOBELCO,  SUMITOMO, IHI, HITACHI สวนรถเครนที่นําเขาจากประเทศเยอรมันและฮอลแลนด 
เชน   ยี่หอ DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เปนตน  

 รถฟอรคลิฟท (FORKLIFT) เปนเครื่องจักรกลขนาดกลาง ใชในการยกสินคาตามโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ และใชงานตามทาเรือ เพ่ือชวยในการยก ยายสินคาท่ีนําเขา หรือสงออกไป
ตางประเทศ รถฟอรคลิฟทของบริษัทฯสวนใหญจะเปนการนําเขารถใชแลวสภาพดีจากญี่ปุน เชน 
ยี่หอ TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI, TCM และย่ีหอ PPM, BOSS, HYSTER และ YALE 
จากยุโรปและอเมริกา  เปนตน 

 กลุมรถเพ่ือใหบริการดานการขนสงโดยเฉพาะ ไดแก รถหัวลาก (PRIME MOVER) หางเทรล
 เลอรพ้ืนเรียบ และชานตํ่า (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่งรถในกลุมนี้จะใชในการ
 ขนสงเคร่ืองจักรของบริษัทฯไปยังหนวยงานของลูกคาเปนหลัก 

2.2 ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจท่ีใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไป
 ถึงลูกคาท่ัวไป โดยบริษัทฯอาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และ
 ทีมชางท่ีมีความชํานาญงานและประสบการณสูงเปนจํานวนมาก รวมท้ังสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบ
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 ทุกชนิดจากท้ังภายในและตางประเทศโดยเนนงานซอมของบริษัทในกลุม และงานซอมของลูกคาท่ีซื้อ
 เครื่องจักรจากบริษัท เปนสําคัญ 

ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 

 
 
 
 
 
          ดําเนินการโดยบริษัทฯ 
                    (CRANE) 

 
 
 
 
 

 
 

              ดําเนินการโดยกลุมบริษัทยอย 
                            (TCS, TCL, TCR, TCH) 

 

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเคร่ืองจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและ
จัดซ้ือโดยการนําเขาเครื่องจักรกลใหม ยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื่องจักรกลใชแลว
จากตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเคร่ืองจักรกลหนักดังกลาวแลว บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ 
ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณพรอมใชงาน โดยวิศวกรและทีมชางท่ีมี
ประสบการณ เพ่ือจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  
เปาหมายการประกอบธุรกิจ 

ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณท่ีมีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถ
เครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเคร่ืองจักรอื่นๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตางๆใหเทียบเทากับบริษัทชั้นนําจากตางประเทศเพ่ือเปนการสรางโอกาสในการแขงขันรวมถึงการขยาย
ขอบเขตการใหบริการไปสูตางประเทศภายใตการใหบริการแบบครบวงจรหรือการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 

การใหบริการและชองทางการใหบริการ 

การใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการตอท้ังผูรับเหมาโครงการ (Sub contractor) และผูใชบริการตรง (end user) 
เปนหลัก โดยมีสัดสวนการใหบริการแกผูรับเหมาโครงการรอยละ 80 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง และมี
สัดสวนการใหบริการแกผูใชบริการตรงรอยละ 20 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง  

 
 
 

นําเขาจากตางประเทศ 

 (เคร่ืองจักรกลใหม) 

นําเขาจากตางประเทศ/ ซ้ือภายในประเทศ  

(เคร่ืองจักรกลเกา) 

ซอมบํารุงหรือยกเครื่อง (Overhaul) 

เคร่ืองจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ 

ขายใหกับลูกคา ขายหรือใหเชากับบริษัทยอย 

ใหเชาเปนโครงการ ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน 
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โครงสรางรายได  
 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกลและขนสง        

  การใหบริการเชาเคร่ืองจักรกล 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

390.46 40.64 486.43 36.88 552.02 38.65 

  การใหบริการขนสง 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

44.17 4.60 34.81 2.64 25.91 1.81 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักใหม CRANE 393.05 40.91 642.47 48.71 758.51 53.11 

จําหนายเคร่ืองจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE 96.26 10.02 80.36 6.09 45.01 3.15 

การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล CRANE 32.46 3.38 32.42 2.46 32.56 2.28 

รายไดอื่น  4.37 0.45 42.47 3.22 14.17 1.00 

รวม 960.77 100.00 1,318.96  100.00 1,428.18 100.00 

หมายเหตุ :   สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปล่ียนแปลงตาม
ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในแตละชวงเวลา 

ลูกคาหลัก  

ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 
1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตางๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47 ของลูกคาท้ังหมด) เชน โรงกล่ันน้ํามัน 

โรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  

2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 47 ของลูกคาท้ังหมด) ซึ่งประกอบดวย
อุตสาหกรรมการกอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางตาม
โครงการตางๆ ของรัฐบาล  

3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของลูกคาท้ังหมด) บริเวณทาเทียบ
เรือ ลานพักตูสินคา ลานตู Container  

 
การจัดหาผลิตภัณฑ 

ในการจัดหาเครื่องจักรเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯสวนใหญจะเปนการจัดหาเคร่ืองจักรใหมยี่หอ 
ZOOMLION ซึ่งบริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่ังซื้อโดยตรงไปยังผูผลิตท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีราคาไมแพง สวนเครื่องจักรกลหนักใชแลวจากตางประเทศ บริษํทฯ จะดําเนินการจัดหาผาน
บริษัทผูจัดหาและจําหนายเครื่องจักรใชแลวกวา 80 รายในประเทศญี่ปุนและประเทศในแถบยุโรป  สําหรับวิธีการจัดหา
เครื่องจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 95 ของมูลคาเคร่ืองจักรท่ีมีการจัดซื้อในแต
ละป จากญ่ีปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนท่ีเหลือเปนการจัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูล
เครื่องจักรหรือบริษัทท่ีมีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แตอยางไรก็ตามในกรณีท่ีเครื่องจักรบาง
ประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองจักรใหมแทน  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

1.  ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางตํ่า หากเปนการใหบริการยกหรือเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณท่ัวๆไป
นั้น จะมีบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคล่ือนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณท่ีมีความ
ซับซอนหรือนํ้าหนักมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางย่ิงกับเรื่องของระบบความปลอดภัย
ในการทํางาน จึงทําใหมีผูบริการดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิมๆ ท่ีใหบริการมาอยางตอเนื่อง  

2. ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับ
การยกอยางตอเนื่องและมีผูใหบริการท่ีมีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 

3.  ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานท่ีมีคอนขางมากเทียบกับจํานวน
ผูประกอบการ  และผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดชั่วโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและ
ซอมแซม รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีรถสํารองไว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจาก
บุคคลภายนอก เพ่ือลดภาระคาใชจายดานการลงทุนในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไม
ทันเที่ยวเรือ เนื่องจากรถยกเสียหรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทท่ีมีความพรอมในเรื่องของเคร่ืองจักรและบุคลากรท้ังใน
สวนของคนขับและชางซอมจะมีขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา  
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ปจจัยความเส่ียง  

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเส่ียงดังนี้ 

1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน   

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ  เปนธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนักใหม ยี่หอ ZOOMLION จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน เครื่องจักรกลหนักใชแลว และบริษัทยอยเปนธุรกิจใหบริการเคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณโดย รถเครน  รถฟอรคลิฟท 
ฯลฯ  รวมถึงการใหบริการขนสงโดยรถหัวลาก รถบรรทุกตางๆ   ซึ่งตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน จึงจําเปนตอง
อาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานเทคนิค เชนการปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอมใชงาน การเคล่ือนยายวัสดุหรืออุปกรณดวยความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 

บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการลดความเส่ียงดังกลาว คือ การจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทฯในระยะยาว  โดยมี
การจายคาตอบแทนท่ีดี สงเสริมใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน มีการจัดสวัสดิการต้ังแตการใหท่ีพัก การให
ทุนเลาเรียนดีสําหรับบุตรธิดาพนักงาน การจัดอบรมเพ่ือใหความรูทางดานเครื่องจักรกับพนักงานภายในองคกร ตลอดท้ัง
มีการสงเสริมใหชางเทคนิคมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นโดยการสงชางเทคนิคของบริษัทฯไปฝกอบรมท่ีประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และบริษัทฯ ยังวาจางผูชํานาญการจากตางประเทศซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถใหเขามารวมงานกับ
บริษัทฯท้ังนี้บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะเปดศูนยฝกอบรมการซอมเครื่องจักรและการบังคับ-ควบคุมเคร่ืองจักร ใหกับ
บุคคลภายนอกที่สนใจ เพ่ือเปนการสรางบุคคลากรใหกับองคกร   

2. ความเส่ียงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว    

เครื่องจักรท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปนเคร่ืองจักรใชแลว ท่ีมีอายุการใชงานเฉล่ียระหวาง 3  ป ถึง 
19 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพการใชงานของเครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักร
ใหม  เนื่องจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไกตางๆ อาจไมอยูในสภาพท่ีสมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาใน
ระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม แตสามารถลดความเส่ียงจากการใชเครื่องจักรใชแลวจากผูจัดจําหนายท่ีมี
ชื่อเสียง และจัดใหมีการใชงานและการดูแลรักษาท่ีดีจากผูมีประสบการณในการดูแลอยางตอเนื่องทําใหเคร่ืองจักรมีสภาพ
ท่ีดีและปลอดภัยสําหรับการใชงานรวมท้ังมีอายุการใชงานท่ียาวนานขึ้น ท้ังนี้บริษัทฯ สามารถนํา รถ Zoomlion ท่ีมีอยู
ออกไปทดแทนไดทันที 

3. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน   

ในการจัดหาเคร่ืองจักรกลหนักใหม และเคร่ืองจักรกลหนักใชแลวนั้นเปนการจัดหาจากตางประเทศเกือบท้ังหมด 
ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุล เงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเปน 3 สกุลหลักคือ เงิน
เยนญี่ปุน (JPY)  เงินยูโร (EURO)  และ ดอลลารสหรัฐ (USD)  อีกท้ังเปนการซื้อภายใตเง่ือนไขที่เปน L/C Term 

สําหรับเครื่องจักรใชแลว และไดรับเทอมการคา 180 วัน จากผูจําหนายรถ Zoomlion โดยไมมีการปองกันความเส่ียง
ทางการเงิน ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัทฯมีความเส่ียงจากกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน  หากอัตราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันท่ีบริษัทฯ ซื้อ-ขายเครื่องจักร และวันท่ีทําการจายชําระเงินจริง เพ่ือลดความ
เส่ียงดังกลาว บริษัทฯจะทําสัญญาการซื้อขายเงินลวงหนาตามจํานวนเงินท่ีตองชําระกับสถาบันการเงิน หากอัตรา
แลกเปล่ียนในชวงท่ีตองทําการชําระเงินมีความผันผวนมาก ท้ังนี้ในป 2556  บริษัทฯมีขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
จํานวน 28.66  ลานบาท  ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีเปนเงินสกุลเยนอยูประมาณ 0.43 ลานเยน  
สกุลดอลลารสหรฐัอเมริกา 19.75 ลานดอลลาร  
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4. ความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน    

ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นอาจมีความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร  เชน  ความ
เส่ียงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาท่ีซื้อเคร่ืองจักรจากการเขาทําสัญญารวมรับผิด  หรือความเส่ียงจดทะเบียน
เครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมท้ังมีความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางานได  ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
คดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปนจํานวน 2 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองประมาณ 67.86  ลานบาท ซึ่ง
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการ ตั้งสํารองความเสียหายโดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอคําปรึกษากับท่ี
ปรึกษากฏหมายแลว แตอยางไรก็ตาม เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน บริษัทฯและบริษัทยอย
ไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการ
โอนใหพรอมและแจงใหทราบถึงขอจํากัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการ
จดทะเบียนเครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานท่ีเนนในเรื่องของ
ความปลอดภัยสูงสุด นับต้ังแตการออกแบบการทํางาน การปฏิบัติงานโดยบุคคลากรท่ีมีประสบการณ ท่ีเนนในเรื่องความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัท
ประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานท้ังหมด รวมถึง
การพิจารณาเพ่ิมวงเงินคุมครองใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้นๆ  
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โครงสรางการถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2557 มีดังนี้  

ชื่อ จํานวน รอยละ 

1.  กลุมนายธงไชย แพรรังสี 1 373,021,424 64.47  

2.  นายโสรัตน  วณิชวรากิจ 36,576,500 6.32 

3.  นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 19,744,314 3.41 

4.  นายชัยรัตน  โกวิทมงคล 12,325,471 2.13 

5.  นายสุทัศน  หิรัญญาภินันท 6,959,500 1.20 

6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 6,408,813 1.11 

7.  คุณณัฐภพ  รัตนสุวรรณเทวี 5,063,300 0.88 

8.  น.ส.ขวัญใจ  เหมาะประสิทธิ์  4,912,457 0.85 

9.  พ.ญ.กนกแกว  วีรวรรณ 4,407,300 0.76 

10.  นายนราทร  เอ้ือเฟอ 3,450,300 0.60 

11.  อื่น ๆ (2,227 รายผูถือหุนนอยกวารอยละ 0.59) ) 105,700,854 18.27 

 รวม 578,570,233 100.00 
 

หมายเหตุ : 1. กลุมนายธงไชย แพรรังสีประกอบดวย   

 – นายธงไชย แพรรังสี 199,350,000 หุน 

 – นางสาวนทีพร  ดวงสวัสดิ์ 25,714,285 หุน 

 – นางสาววนิดา  ดาราฉาย 25,714,285 หุน 

 – นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี 25,714,285 หุน 

 – นางสาวจิราภรณ  แพรรังส ี 25,714,285 หุน  

 – นางสาวเจนจิรา    แพรรังส ี 23,714,285 หุน 

 – นายวันชนะ  แพรรังสี 23,714,285 หุน 

 – นางสาวจิราลักษณ  แพรรังสี 23,385,714 หุน 

  373,021,424  

กลุมผูถือหุนรายใหญขางตนแตละรายไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกันตามมาตรา 258 หรือเปนผูถือหุนท่ีอยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน 
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โครงสรางจัดการ                                    
             บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

                                                                                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานงานการตลาด วิศวกรรม และกิจการบริษัทยอย 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
ดานการเงินและงานสนับสนุน 

 ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานงานขาย และวิศวกรรม 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานงานจัดหาและคลังวัสดุ 

  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานบัญชีการเงิน 

  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ดานงานสนับสนุนองคกร 

ผูจัดการฝายบัญช ี

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝายตรวจสอบ

ผูจัดการฝายการเงนิ 

ดานงานกิจการบริษัทยอย 
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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 6 มกราคม 2557 มีจํานวน 11 ทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

ลําดับ 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.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการ  

9.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

10.  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี กรรมการ 

11.  นางสาวจันทรจิรา   แพรรังสี กรรมการ 
หมายเหตุ    1.   คุณสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2556 

2. คุณจันทรจิรา แพรรังสี ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนคุณสมศักด์ิ กรรมการท่ีลาออกจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษีท ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556 

   

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯไดคือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ หรือ นางสาว
จันทรจิรา  แพรรังสี ลงลายมือชื่อรวมกับ นายชํานาญ  งามพจนวงศ หรือ นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือ นางสาวจิรา
ภรณ แพรรังสี รวมเปนสองคนและประทบัตราสําคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของบริษัทฯ ภายใตขอบังคับท่ีกําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ 
คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได โดยในการมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน  คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
หลักดังตอไปนี้ 
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1) ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯรวมท้ังมติท่ีประชุมผูถือ
หุนและกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ เชน นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร
เงินทุน การใชหลักการบัญชี การบรหิารคลังสินคา และนโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

3) กําหนดระเบียบตางๆ ของบริษัทฯ 
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป งบประมาณเพ่ิมเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชงบ

การลงทุนท่ีไดรับอนุมัติแลว รวมท้ังกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 
5) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายท่ีต้ังไว และกําหนดแนวทางแกไขใน

กรณีท่ีมีอุปสรรค  
6) มีอํานาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือการ

ชําระเงิน หรือการชําระหนี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไปตาม
คูมืออํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การคัดเลือก 
การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายท่ี
บังคับใชอยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียท่ัวไปอยาง
ถูกตอง ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีท่ีพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายเจษฎา  พรหมจาต* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
* เปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน  
โดยมีนางจิตรา  ทองสมุทร  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด

ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ 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 การกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาท่ีบริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว หรือปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯท่ี
กําหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ท่ีไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพ่ือ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบ 

3) กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง 
การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯท่ีกําหนดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

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

การอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพ่ือประโยชนในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ ภายใตอํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการ
ใดท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของ
บริษัทฯและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดย
กรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในเรื่องดังกลาว 
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ผูบริหาร 

บริษัทฯ มีผูบริหารท้ังส้ินจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายธงไชย แพรรังสี รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  นายชํานาญ งามพจนวงศ 
 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินและงานนับสนุน /
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีการเงิน 

3.  นายเลิศ  นิตยธีรานนท รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการตลาด วิศวกรรม และ
กิจการบริษัทยอย 

4.  นางสาวนทีพร  ดวงสวัสด์ิ ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานจัดหา และคลังวัสดุ 

5.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานสนับสนุนองคกร 

6.  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการตลาด และวิศวกรรม 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบาย
ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ
กับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจํานวนท่ีจําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของ
บริษัทฯเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3) เปนตัวแทนและเปนผูมีอํานาจของบริษัทฯตอบุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 
4) มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย 

การทําสัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา 
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามท่ีกําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดให 
6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ 
7) อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตางๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
8) ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
9) พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตาง ๆ ท่ีเกิน

อํานาจส่ังการของฝายงานนั้นๆ  
10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นสมควรทําหนาท่ีจัดการและดําเนินการแทน

ประธานเจาหนาท่ีบริหารในเรื่องท่ีจําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาท่ีบริหารซึ่งอยู
ภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 

ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารนั้น ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลอ่ืนใดที่ประธานเจาหนาท่ีบริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติ
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รายการในลักษณะดังกลาว ประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตอไป 

นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทฯ ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการ
ดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศ
ดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้น ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่อง
ดังกลาว 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  6/2551 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาววนิดา  

ดาราฉาย เปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูท่ีมีคุณวุฒิ และประสบการณท่ีเหมาะสมเปนผูรับผิดชอบและทําหนาท่ี

เลขานุการบริษัทฯ โดยมีหนาท่ีดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ขอบเขตอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย

สุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถือหุน ท้ังนี้หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ดวยความซื่อสัตยสุจริต และดวยความระมัดระวัง  

2) บทบาทหนาท่ีในการใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามขอกําหนดของหลักการดังกลาว  

3) เปนผูประสานงานดานผูลงทุนสัมพันธ เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวทําหนาท่ีเปนตัวแทนบริษัทฯในการสราง

ความสัมพันธอันดี ดวยการส่ือสารขอมูลตางๆ และการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญตอผูถือหุน นักวิเคราะห 

และประชาชนทั่วไป  

4) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน  

5) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  

6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม 

วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ  พรอมนําสงใหคณะกรรมการลวงหนา

กอนการประชุมอยางนอย 7 วัน  เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาขอมูลกอนเขาประชุม  

7) จัดการประชุมผูถือหุนและดูแลจัดเตรียมหนังสือแจงการประชุม วาระการประชุม รายงานประจําป  งบ

การเงินบริษัท หนังสือมอบอํานาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังหมด และจัดสง

ลวงหนาใหผูถือหุน เพ่ือใหมีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะศึกษาขอมูลเหลานั้นกอนเขาประชุม รวมถึงการสง

หนังสือแจงประชุมและเอกสารแนบดังกลาวตอกรมพัฒนาธุรกิจและการลงประกาศแจงขอมูลใน

หนังสือพิมพตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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8) กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดในวันประชุมผูถือหุน เชนการลงลายมือชื่อ

ของผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ องคประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระตางๆ  

9) ชวยเหลือกรรมการเพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย  

10) ติดตามการปฏิบัติตามขอกําหนดในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท  

11) เปนผูประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุน   

12) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ 
และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากน้ัน
คณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึง
ความเปนอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลท่ีเปนตัวแทนหรือ
ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป ใน
สวนของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดานการตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน 

ท้ังนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้  

1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

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

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด 

3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทฯแลว บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การตรวจสอบและถวงดุล จึงไดมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทาน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้ 
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1) เปนบุคคลท่ีถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมี

อํานาจในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยตอง
ไมมีความสัมพันธในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุน
รายใหญ 

5) เปนบุคคลท่ีมีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใต
อิทธิพลของกลุมบุคคลใด ๆ 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน อนึ่ง คาตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนแลว 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2556 เมื่อวันจันทรท่ี 29 เมษายน  พ.ศ. 
2556 มีมติอนุมตัิคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี้ 

คาตอบแทนรายเดือนประกอบดวย 
 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท  

 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท 

 กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 20,000 บาท  

คาเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ดังน้ี 

• เบ้ียประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 12,000 บาท/คน  

• เบ้ียประชุมรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการครั้งละ 10,000 บาท/คน  

บําเหน็จกรรมการ 

 เมื่อมีการจายปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับกรรมการ
ทุกตําแหนง แตท้ังนี้ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท 

สําหรับกรรมการท่ีทําหนาท่ีมากกวา 1 ตําแหนงใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงท่ี
สูงกวาเพียงตําแหนงเดียวและกรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมจะไมไดรับเบี้ยประชุม  

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คณะกรรมการ 
ป 2555  ป 2556 

รายละเอียดของคาตอบแทน จํานวน 
(คน) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน)

คาตอบแทน 
(บาท) 

กรรมการ 12 4,230,000.00 12 3,312,000.00 
เบ้ียประชุม คาตอบแทนรายเดือนและ
บําเหน็จกรรมการ 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 10 25,905,759.69 7 24,796,662.18 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 

หมายเห คุณสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย ลาออก มีผลวันท่ี 28 มีนาคม 2556 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

 
 

  
                            หนวย : บาท 

ลําดับ รายชื่อ 
ป 2555 ป 2556 

เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

เบ้ียประชุมและ
คาตอบแทนราย

เดือน 

บําเหน็จ
กรรมการ 

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

2.  นายวัชรินทร ดวงดารา 550,000 90,000 440,000 80,000 

3.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 440,000 100,000 310,000 70,000 

4.  นายเจษฎา  พรหมจาต 420,000 80,000 310,000 70,000 

5.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ 440,000 100,000 320,000 80,000 

6.  นายธงไชย แพรรังสี 90,000 90,000 70,000 70,000 

7.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 110,000 100,000 80,000 80,000 

8.  นายสมศักด์ิ ศิวะไพบูลย 250,000 80,000 60,000       - 

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

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

11.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 40,000 40,000          -      - 

12.  นางสาวจิราภรณ  แพรรังสี 40,000 40,000 80,000 80,000 

13.  นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี           -        - 60,000 60,000 
รวม 3,190,000 1,040,000 2,466,000 846,000 

หมายเหตุ :  คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน และบําเหน็จกรรมการ   

  

คาตอบแทนอ่ืน 

บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนท้ังส้ิน 7 คัน และคานํ้ามันเปน
จํานวน 360 ลิตรตอคนตอเดือน 

บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2550 ภายใตการ
จัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00 ของคาจางและ
นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                    รายงานประจําป  2556  

 

 

29 
 

การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

1. สิทธิของผูถือหุน                 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของในการควบคุมบริษัทฯ ผานการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให
ทําหนาท่ีแทนผูถือหุน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ซึ่งไดแก การซ้ือขาย หรือการโอนหุน การมี
สวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและ
วิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลท่ีเพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถาม
กรรมการทั้งในท่ีประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังตระหนัก และใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทําการใดๆ อัน
เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน 

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

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มจากกําหนดวันประชุม 
ซึ่งไมใชวันหยุดตอเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ และกําหนดเวลาประชุมไมเชาหรือเย็นเกินไป และกําหนดสถานที่ประชุม 
ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระ
การประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาเหตุผลความจําเปน  ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแต
ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน  
พรอมท้ังคําแนะนําในการมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานท่ีประชุม  ใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 10 วันกอนวันประชุม  และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  
ติดตอกันไมนอยกวา  3 วัน  กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  
และสงหนังสือเชิญประชุมฯ ผานทางนายทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 21 วัน 

 
ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
บริษัทฯจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุน

ทราบถึงความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทฯจะถือปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ คือ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมท้ัง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จัดสงใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาลวงหนามากกวา 10 วัน พรอมท้ังกําหนดใหมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน 
เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอใหกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ท้ังนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมี
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 คร้ัง โดยหากมีวาระที่สําคัญท่ีจะตองใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะ
ดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

ในการจัดการประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน  โดยเริ่มการจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม  พรอมความเห็นของคณะกรรมการ  รายละเอียดของเรื่องเพ่ือพิจารณาเหตุผล
ความจําเปนในแตละวาระ  หนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน พรอมท้ังคําแนะนําในการ
มอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได  รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม  ใหผู
ถือหุนลวงหนามากกวา 10 วันกอนวันประชุม   และไดประกาศลงหนังสือพิมพรายวัน  ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน  
และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา  และสงหนังสือเชิญประชุมฯ 
ผานทางนายทะเบียน ลวงหนากอนการประชุม 21 วัน 

  
วันประชุมผูถือหุนและการดําเนินการประชุม 

บริษัทฯ ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ใหมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง 
โดยยึดหลักท่ีจะใหผูถือหุนทุกรายไดมีโอกาสไดรับทราบ และไดใชสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  รวมท้ังมีสิทธิใน
การใหความเห็น หรือใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

ในการลงทะเบียนเขาประชุม  บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 
ชั่วโมง  และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน  
ดวยเจาหนาท่ีและระบบคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอและเหมาะสม  และใชการลงทะเบียนผูเขาประชุมดวยระบบบารโคดเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน พรอมท้ังจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูลสารสนเทศ และตอบคําถาม
ตางๆ นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเล้ียงรับรองและของที่ระลึกท่ีเหมาะสมสําหรับผูถือหุนท่ีมารวมประชุมดวย 

บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ อยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผู
ถือหุนในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได 

กอนการประชุม  บริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนํา ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ ผลงานท่ีผานมาในรอบป 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลของบริษัทกอนการประชุมผูถือหุน  เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง  เลขานุการบริษัทฯ จะ
ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน  โดยบริษัทฯ ไดแสดงขั้นตอนการนับคะแนน  และแสดงการสรุปผลคะแนนทุก
ขั้นตอนอยางชัดเจนในหองประชุม  นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได  บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน  หรือประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน  ในระหวาง
การประชุม  บริษัทฯ ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ  และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนมีโอกาสสอบถามหรือแสดง
ความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ีในที่ประชุม  โดยกรรมการที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการชุดตางๆ  และกรรมการผูจัดการ รวมท้ังผูบริหารระดับสูงดานบัญชีการเงิน  
ตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  และผูสอบบัญชี  เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน  เพ่ือตอบคําถามในที่
ประชุม  เลขานุการบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมถึงจะไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนา รวมระยะเวลาการประชุมแตละคร้ังประมาณ 3 ชั่วโมง  
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วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ ไดแก 
• การรายงานผลการดําเนินงาน : บริษัทไดใหรายละเอียดเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทเกี่ยวกับ รายได 

คาใชจาย กําไร และสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบแผนภูมิแทง 
• การแตงต้ังคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  โดยไดให

รายละเอียดประวัติ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยแตละทานกอนการลงคะแนน  ใน
กรณีท่ีเปนกรรมการเดิม จะใหขอมูลการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางครบถวนดวย 

• การแตงต้ังผูสอบบัญชี : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบบัญชี  และ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ  

• การจัดสรรกําไร :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและเงินทุนสํารอง  จํานวนเงินปนผล  ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  และวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล 

• คาตอบแทนกรรมการ :  บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ  ซึ่งไดผานการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกัน 

ในการลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถใชบัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบารโคด เพ่ือใหสามารถตรวจนับคะแนนไดอยาง
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไดเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนคัดคาน หรืองดออกเสียง แตสําหรับ
วาระการเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีเขาประชมุทุกทาน และการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคล และเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท สําหรับผลการตรวจนับคะแนนในแตละ
วาระ บริษัทฯ ไดเปดเผยผลการลงคะแนนในแตละวาระ ของผูถือหุนท่ีลงมติ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือคัดคาน  และงด
ออกเสียง ในทันที 

 
ภายหลังวันประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมไดบันทึกประเด็นขอซักถามและขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน  
และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนนเสียง  เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  โดยจัดใหรายงานการประชุมผูถือหุน
แสดงบนเว็บไซตของบริษัทฯ  ภายหลังการประชุมไมเกิน 14 วัน เพ่ือเผยแพรทางเว็บไซต  www.chukai.co.th ของ
บริษัทฯ  

  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดย
ดําเนินการดังนี้ 

1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน เพ่ือเปนทางเลือกในการมอบฉันทะใหกับผูถือหุนใน
หนังสือมอบฉันทะเพ่ือใชสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ โดยในการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 บริษัทฯ ไดเสนอชื่อนายวัชรินทร ดวงดารา ซึ่งเปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริษัท ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม และไมเพ่ิม
วาระในการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ท้ังนี้เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล 

3. บริษัทฯ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ โดยนําระบบบารโคดเขามาใชในการบันทึกและแสดงผล
การลงคะแนน พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในหอง
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ประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวนกรณีเลือกตั้ง
กรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จส้ิน
การประชุม เจาหนาท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ 

4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ จัดทําและบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง 
ครบถวน และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทุกรายรับทราบผานทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ และ
บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จส้ินไมเกิน 14 วัน  

5. บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของ
เทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลท่ีไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดย
ท้ังนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึงภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไม
นํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯกําหนดใหผูบริหารรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 
59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของนําขอมูลภายใน
ของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังนี้ 

 
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 

จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับ
รายการระหวางกันนั้น ท้ังนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม 
ความสมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเง่ือนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะ
ดังกลาวได เพ่ือความเปนธรรม และเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและหากเปนรายการระหวางกันท่ีเขาขายตาม
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. โดยกําหนดราคา
และเง่ือนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกและไดเปดเผยรายการะหวางกันท่ีมีสาระสําคัญจะเปดเผย
รายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล / ความจําเปน ในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต.ในการปฏิบัติตามาตรา 89/12 (1)  แหง
พรพราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของจะกระทําธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันท่ี13 สิงหาคม 2553 มีมติใหฝายจัดการสามารถอนุมัติธุรกรรมดังกลาว 
หากธุรกรรมนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนพึงจะกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน 
ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของกัน  ท้ังนี้โดยฝายจัดการจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบตาม
ความประสงคตอไป 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือ
ใหกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอใหกรรมการทานนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ 

 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูล
ภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนด
ไวในประกาศของบริษัทฯเรื่องนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ท้ังนี้ ไดมีการ
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กําหนดบทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝาย
ตางๆ เขาใจถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลท่ัวไปจาก ก.ล.ต.  

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงาน
และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันสรางกําไร และสราง
ความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได  โดยบริษัทฯ จะดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวของไม
กระทําการใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สรุปไดดังนี้ 

 
ผูมีสวนไดเสีย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
ผูถือหุน บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย โดยยึดมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจใหยั่งยืน และเปนผูนําดานมาตรฐานการ

ใหบริการดานขนสงดวยความมุงมั่น และสามารถใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีนาพึงพอใจในระยะยาว 
คูคา คํานึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับคูคา โดย

ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัด 
คูแขง บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขงขัน 
เจาหน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงไวอยางเครงครัด 
ลูกคา บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาท้ังในดานคุณภาพของบริการท่ีดีที

ไดมาตรฐานและการใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา 
พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรมโดยมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูและ

ประสิทธิภาพในการทํางานใหแกพนักงานและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
สังคม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม โดยยึดมั่นเปนนโยบายที่จะ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท     ซึ่งกลุมบริษัทยังไดรับมาตรฐาน 
ISO 9001:2000 ทีเกี่ยวกับ Quality Management System     และ ISO 18001:1999 ท่ีเกี่ยวกับ 
Occupation Health & Safety  จาก TUV Rheinland  นอกจากนั้นบริษัทฯ พึงท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

 
สําหรับการรองเรียนแจงเบาะแสที่เกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบ

การควบคุมภายในที่บกพรองหรือการผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร 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) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯยังให
ความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเส่ียงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหาร
ความเส่ียงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน 
และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของ
บริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป 
โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และเปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

 
ความสัมพันธของผูลงทุน 

ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ 
เพ่ือดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึง ท้ังรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอ
นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน เจาหนาท่ีภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน
บริษัทยังไดมีการเผยแพรในเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา  
ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหารดานงานสนับสนุนองคกร ทําหนาท่ีเปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่ง
สามารถติดตอไดท่ี 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 และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือให
ผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เท่ียงธรรม และ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  
ในป 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 11 ทาน ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร    จํานวน 6 ทาน 
• กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ    จํานวน 5 ทาน 

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอกและไมเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน คิดเปนรอยละ 54.55 ของ
กรรมการท้ังคณะ ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้นผูมีสวนไดเสียจึงมั่นใจวากรรมการสามารถปฏิบัติงาน
ในฐานะตัวแทนของผูถือหุนไดเปนอยางเปนอิสระ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน 

การรวมหรือแยกตําแหนง  

บริษัทฯ กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติท่ีสําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯหรือท่ีประชุมผูถือหุน รวมท้ัง อํานาจท่ีมอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไม
สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 
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การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการ
จัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวัน
ประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม   

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แตละคร้ัง ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและมากพอที่
กรรมการจะสรุปปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯไดเชิญผูสอบ
บัญชีเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหสารสนเทศเพ่ิมเติม และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการสามรถใหผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหฝายบริหารจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือนเพ่ือนําเสนอในการ
ประชุมคร้ังถัดไป เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานของบริษัทฯได 

ในป 2556 ท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง เวลาประชุมเฉล่ีย 3 ชั่วโมง ในแตละคร้ัง
จะเชิญผูท่ีเกี่ยวของเขามารวมใหสารสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังส้ิน 8 ครั้ง เปนการประชุม
วาระปกติ 4 ครั้ง และเปนการประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี  4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขาประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2556 มีดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมท้ังหมด      
(8 คร้ัง) 

ประชุมท้ังหมด   
(8 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 8/8 - 

2. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8/8 7/8 

3. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7/8 7/8 

4. นายเจษฎา  พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 7/8 7/8 

5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8/8 8/8 

6. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 7/8 - 

7. นายชํานาญ  งามพจนวงศ  กรรมการ 8/8 - 

8. นางสาวนทีพร ดวงสวัสด์ิ กรรมการ 8/8 - 

9. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 8/8 - 

10. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการ 8/8 - 

11. นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี กรรมการ 6/8 - 

 
คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี  
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
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คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอมูลขอ 8 เร่ืองโครงสรางการจัดการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมี
การประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน  

 
คณะกรรมการบริหารจํานวน 6 ทาน โดยอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียดใน

แบบแสดงรายการขอมูลขอ 8 เร่ืองโครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
รวมกับผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเรงดวน 

 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหาร โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร สภาพแวดลอม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันอนึ่ง 
คาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือ
หุนแลว 

คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

ในป 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตางๆ ใหแกกรรมการและผูบริหาร รวมท้ังส้ิน 24.80 ลานบาท  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน
ท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของ
ผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิด
ประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯไดจัด
ใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชี
ประจําปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผล
การตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน  ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก  และ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามกฎหมาย  และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ  (Compliance Control) และเพ่ือใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝาย
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบดวย 

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังวิเคราะหและติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือกําหนด
มาตรการบริหารความเส่ียงและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ  
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ความรับผิดชอบตอสังคม 
1. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม ดวยความซื่อสัตย

สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาตอผู

มีสวนไดเสียของบริษัทฯ  

2. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของพนักงาน ไมใช

แรงงานเด็ก สงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังหนาท่ีการงาน และครอบครัว  โดยบริษัทฯมีกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ และสวัสดิการตางๆ เชน เบ้ียประกันชีวิต, เคร่ืองแบบพนักงาน, แจกทุนเรียนดีใหกับบุตรธิดาพนักงาน 

และเงินชวยเหลืองานศพของญาติพนักงาน 

3. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ  ยึดหลัก และดําเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนผูซื้อสินคาและ

บริการโดยตรงจากบริษัทฯ ใหความมั่นใจไดวานอกจากจะไดรับสินคา และบริการท่ีมีราคาท่ียุติธรรม  มีคุณภาพ

ท่ีดีบริษัทฯ มีนโยบายที่ใหลูกคาไดรับความเปนธรรมจากการรับสินคา และบริการท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน โดย

กําหนดใหมีการรับประกันสินคา ภายใตเง่ือนไขระยะเวลาที่เหมาะสม 
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รวม 4 ทานเขารวมประชุมนั้น คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการไดแสดงความเห็นสรุปไดดังนี้ 

 
1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

และไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีวัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานและ
กําหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในคูมือพนักงาน 

2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังวิเคราะหและติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง เพ่ือกําหนด
มาตรการบริหารความเส่ียงและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝาย
บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพ่ือประกอบการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุก
เดือน พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา จัดทําขอมูล
ทางดานบัญชีและการเงินไดตรงตามกําหนด 

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมทั้งการทํา
รายงานใหคณะกรรมการรบัทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดานบัญชีของบริษัทตามท่ีผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปนเพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานให
รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงินโดยออกหนารายงานผล
การตรวจสอบแบบไมมีเง่ือนไข   

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 7/2554  เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554  ไดมีมติแตงต้ัง  นางจิตรา  
ทองสมุทร  ใหดํารงตําแหนง หัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2554 เนื่องจากวาเปน
บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานท่ีผานมา ซึ่งมีความเขาใจในกิจกรรม และการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ  (ประวัติตามเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1 ) 
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นโยบายการจายปนผล 

 

บริษัท ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด 

โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล

ดังกลาว จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสม

อื่น ๆ ในอนาคตดวย 

 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคํานึงถึงกระแส

เงินสดและฐานะการเงินของบรษิัทยอยเปนสําคัญ 
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รายการระหวางกัน 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบไดและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันท่ีเปนไปตามการคา
ปกติ ฝายบริหารสามารถดําเนินการไดตามปกติ แตท้ังนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล 
รวมท้ังเง่ือนไขในการทํารายการนั้นๆ 

สําหรับในกรณีท่ีการทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการ
ประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกลาว
กอนการเขาทํารายการ ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งผูท่ีอาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการ
ระหวางกันนั้นๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเง่ือนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงาน
ทางการคาปกติและเปนราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวาง
กันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็น
ตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ท้ังนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีก
ท้ังจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินและการรายงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของ
ตลท.  

 
 
 
 
 
 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                    รายงานประจําป  2556  

 

 

42 
 

รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2556  

  
    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ป 2556 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมการ / ผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณ

ธงไชย  แพรรังสี ใหบริษัทฯและ

บริษัทยอยกูยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย

ไมมีการคิดดอกเบี้ย  

 

 - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.00 

80.57 

80.00 

00.57 

กรรมการใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยการกูยืม

ดังกลาวไมมีการคิดดอกเบี้ย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํา

รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํา

รายการดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกกลุมบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคลองตาม

ความจําเปน โดยไมมีการคิดอัตราผลตอบแทน และ

ไมมีผลประโยชนท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งเปน

รายการที่สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอกลุมบริษัทฯ และไมมีการคิดดอกเบี้ย  
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    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ป 2556 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน คาใชจายคางจายคาท่ีดินของ TCH 

ใหคุณธงไชย แพรรังสี เนื่องจาก

รายการดังกลาวอยู ระหวางการ

พิจารณาของเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยในคดีลมละลาย จึงบันทึกเปน

รายการคาเชาดังกลาวเปนคาใชจาย

คางจาย 

 

 - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

ขายสิ่งปลูกสรางของ บริษัท เดอะ

เครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด บริเวณถนน

พหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต

วันท่ี 30 พ.ย.55 เปนจํานวนเงิน 5.0 

ลานบาท ใหกับผูใหเชา 

 

            - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.20 

0.00 

0.00 

6.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

 

 

 

1 ) บริษัทยอยไดบอกเลิกสัญญาเชา ตั้งแต 1 มิ.ย.   

55 จึงไมมีภาระคาเชานับแตวันดังกลาว 

2 ) คาเชาคางจายนับแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2545 

จนถึงวันยกเลิกสัญญาเชาได หยุดการเคลื่อนไหว

แลว อยูระหวางรอฟงผลการพิจารณาของเจา

พนักงานพิทักษทรัพย 

3 ) สําหรับอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ดินท่ีเชาซึ่งตอง

รื้อถอนออกไป บริษัทยอยไดขอใหผูให เชาซื้อ

อาคารดังกลาว และผูใหเชาตกลงซื้อในราคา 5 ลาน

บาท โดยขอชําระราคาดวยการหักกลบลบหนี้กับคา

เชาคางจาย ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เปน

จํานวน 6.2 ลานบาท 

 

อยางไรก็ตามยังคงเง่ือนไขท่ีวาบริษัทยอยจะยังไม

ชําระคาเชาจนกวาคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร

รังสี ยังคงรับผิดชอบตอความเสียหายในกรณีท่ี

เจาหนาท่ีพนักงานพิทักษทรัพย หรือศาลมีคําสั่งให

บริษัทยอยตองรับภาระคาเชามากกวาท่ีบริษัทยอย

ตั้งไว 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวาฝายจัดการได

ดําเนินการดังกลาวดวยความสมเหตุสมผลตาม

สภาพท่ีมีขอ จํากัด ท้ังดานขอเท็จจริง  และขอ

กฎหมายอยางสมประโยชน และสมประสงคของ

บริษัทฯแลว 
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    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
ป 2556 

บริษัท เครนแดง 

จํากัด 

 ผูถือหุน 

(คุณจิราลักษณ แพร

รังสี) 

คาเชา คาซอมแซม ซื้อเครื่องจักร 

และอะไหล ยอดท่ีแสดงเปนจํานวน

รวมของรายการคากับ บริษัทในกลุม 

เดอะเครน 

 

ลูกหนี้การคา:- 

 - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

เจาหนี้การคา:- 

 - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15 

4.50 

4.34 

1.31 

 

 

0.00 

1.22 

0.50 

0.72 

 

รายการคาดังกลาวมีการคิดคาบริการและราคาขาย

เปนไปตามราคาตลาด และใชหลักเกณฑเชนลูกคา

ท่ัวไป ท้ังนี้คุณจิราลักษณ แพรรังสีได เขาเปน

กรรมการบริษัทดังกลาว ณ วันท่ี 17 มกราคม 

2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณา

การทํารายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา

เปนรายการปกติในการดําเนินธุรกิจ  
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รายง

 

ใหเปนไป

ระมัดระวัง

บันทึกขอม

 

คุณสมบัติ

ทางการเงิ

อยางมีเหต

ดําเนินการ

ขอกําหนด

เกี่ยวของ 

 

ตรวจสอบ

ดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 

 

 
 

านความ

คณะกรรมกา

ตามกฎหมาย 

งรักษาผลประโ

มูลทางบัญชีท่ีถ

คณะกรรมก

ติครบถวนตามข

งินอยางถูกตอง

ตุผลตอความเช

รท่ีผิดปกติ กา

ดของตลาดหลั

  ซึ่งคณะกรรม

คณะกรรมกา

บไดสอบทานรว

นโดยถูกตองต

 
 
 

มรับผิดช

ารบริษัทไดใหค

วัตถุประสง

โยชนของบริษัท

ถูกตอง ครบถว

ารบริษัทไดแ

ขอกําหนดของ

งเพียงพอ รวม

ชื่อถือไดของงบ

รเปดเผยรายก

ลักทรัพยแหงป

มการตรวจสอบ

ารบริษัทมีความ

วมกับฝายบริห

ามท่ีควรในสาร

  
  
  

ชอบของ

ความสําคัญตอ

ค และขอบั

ัท ผูถือหุน 

วน สามารถสะ

ตงต้ังกรรมกา

งตลาดหลักทรั

ถึงจัดใหมีและด

บการเงิน  การ

การเกี่ยวโยง ห

ระเทศไทยแล

บไดรายงานผล

มเห็นวา งบก

าร และผูสอบ

ระสําคัญตามห

  
 
 

45 
 

คณะกร

หนาท่ีและควา

ังคับของบริษทั

และผูลงทุนท่ัว

ะทอนฐานะการ

ารตรวจสอบ ซ

ัพยแหงประเท

ดํารงรักษาไวซึ

รดูแลรักษาทรัพ

หรือท่ีอาจมีควา

ะระเบียบท่ีเกี่ย

การปฏิบัติงาน

การเงินประจําป

บบัญชีของบริษั

หลักการบัญชีท่ี

  
  
  

 

รมการต

ามรับผิดชอบใน

ท ตลอดจนม

ัวไปโดยกํากับด

รเงินและผลการ

ซึ่งประกอบดว

ทศไทยใหเขาม

ซึ่งระบบการคว

ัพยสินมีระบบก

ามขัดแยงทางผ

ยวของ รวมท้ัง

นตอคณะกรรมก

ป 2556  ข

ษัทไดตรวจสอบ

ทรับรองท่ัวไป 

 
 
 

ตอรายงา

นการดูแลกิจกา

มติท่ีประชุมผูถื

ดูแลใหรายงาน

รดําเนินงานท่ีเ

วย กรรมการ

าทําหนาท่ีสอบ

วบคุมภายในทีม่ี

การปองกันท่ีดี

ผลประโยชนอย

งมีการปฏิบัติต

การบริษัทแลว

ของบริษัทและบ

บแลวนั้น ไดแ

.....................
ผศ.ดร.พิบูลย
ประธานกรร

านทางก

ารบริษัทใหมีก

ถือหุนดวยความ

นทางการเงินข

เปนจริงของบริ

รอิสระที่เปนผูท

บทานใหบริษัท

มปีระสิทธิผล  

ดีไมมีรายการทุ

ยางถูกตองและ

ตามกฎหมายแ

 

บริษัทยอย ท่ี

แสดงฐานะการเ

......................
ย  ลิมประภัทร 
รมการบริษัท 

การเงนิ 

ารจัดการท่ีดี  

มซื่อสัตยสุจริต

องบริษัทมีการ

รษัท  

ทรงคุณวุฒิ มี

ทมีการรายงาน

 เพ่ือใหเชื่อมั่น

จริตหรือมีการ

ะครบถวนตาม

ละกฎเกณฑท่ี

คณะกรรมการ

เงินและผลการ

. 

ต  

ร

มี

น

น

ร

ม

ท่ี

ร

ร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร 

 ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

73  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) 

 
 

- - 2556 – ปจจุบัน 
 

2552 – ปจจุบัน 
 

2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

2548 – ปจจุบัน 
 
 
 

 

 

2547 – ปจจุบัน 

 กรรมการหลักสูตรปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

 ประธานกรรมการ   
   บมจ. ชูไก  

 กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและ

คาตอบแทน   

   บมจ. เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง    

 กรรมการ 
   โรงเรียนสองภาษาลาดพราว 

 กรรมการและรองประธาน
กรรมการ  

   บจ. ศูนยหองปฏิบัติการและ 

วิจัยทางการแพทยและ

การเกษตรแหงเอเชีย 

 กรรมการ  
   โรงพยาบาลลาดพราว 

 
 

นายวัชรินทร   ดวงดารา  

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ 

54  นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)   

    เนติบณัฑิตไทย(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 - 2551 

2542 – 2547 

 

2538 – 2542 

 

2535 - 2538 

2525 - 2535 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ    

  และกรรมการอิสระ 

  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย  

 บริษัท AMC บริหารหนี้ท่ีซื้อ    

   จาก ปรส. 

 บริษัท AMC บริหารหนี้บริษัท   

   เงินทุน  

 บงล.เอกชาติ 

 บงล.ธนชาติ 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

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) 

 โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน 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 

 
 

 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ  

บมจ. ชูไก  

 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ  

   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 

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

52  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี  บัญชบีัณฑิต  

   มหาวิทยาธรรมศาสตร 

 

ผานการอบรม 
 Director Certification Program  

   (DCP) year 2004 (IOD) 

 Company Secretary Program 

(CSP)  year 2004 (IOD) 

 นักบริหารยุทธศาสตรการปองกัน    

   และปราบปรามการทุจริตระดับสูง 

(นยปส) รุนท่ี 1 พ.ศ. 2553 

 TLCA Excutive Development  

     Program (EDP) รุนท่ี 9 พ.ศ. 

2555 

 ประกาศนียบัตรชัน้สูง การ 

   บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 

   มหาชน รุนท่ี 12 (ปรม) พ.ศ.

2556 

- - ธ.ค.56 - ปจจุบัน 
 

ธ.ค.52 - พ.ย.56 
 
 

ม.ค. -  พ.ย. 52 

 

มี.ค.51 - ปจจุบัน 

 

 

2549 - ก.พ.51 
 
 

 
 
 

2547 - ก.พ.551 
 

 
2546 - 2547 

 
2543 - 2550 

 

2541 - 2543 

 รองกรรมการผูอํานวยการใหญ 

และปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

เจาหนาท่ีดานการเงิน (CFO) 

   บมจ. อสมท  

 หัวหนาเจาหนาท่ีดานการเงิน 

(CFO) 

   บมจ. อสมท  

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

   บมจ โรงพยาบาลปยะเวท ) 

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมการ 

   บจ. ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท  

กรรมการ 

   บจ. มีเดีย สตูดิโอ  

   บจ. เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเท

นเมนท  

   บจ. เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอรเนชั่น

แนล  

 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ 

   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส ) 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส ) 

 ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ 

   บจ. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

 ผูจัดการท่ัวไป 

   บริษัท ชูไก จํากัด 
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางวีระวรรณ  บุญขวัญ    

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

 

44  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) 

- - 2556 - ปจจุบัน 
 

2556 - ปจจุบัน 
 

2550 - ปจจุบัน 

 
 

2549 - ปจจุบัน 

 
 

2545 - 2550 

 

2543 - 2545 
 

2542 - 2543 

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

   บมจ. สหมิตรถังแกส  

 ผูจัดการการเงิน และกรรมการ 

   บจ. บีบีบีแอนดวี  

 หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวน

สามัญ  

   ท่ีปรึกษาการเรียนรูกรวิชญ 

 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

   บมจ. ชูไก  

 Chief Financial Officer (CFO) 

   Business Consultant & 

Advisory Co., LTD. 

 General Manager 

   A Thai Market Co., LTD. 

 Analyst-Asset Management 

   Bangkok Capital Aluance Co.,LTD 

 

 
นายธงไชย  แพรรังสี 

 รักษาการประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร  

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 

61  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

   โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 

 

ผานการอบรม 
 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 

34.46 บิดาของ 

นางสาว

จันทรจิรา 

แพรรังสี และ

นางสาวจิรา

ภรณ  แพร

รังสี 

ธ.ค. 55 - ปจจุบัน 

 

 

2548 – 2555 
 

2549 - ปจจุบัน 

 

2539 - ปจจุบัน 

 

2537 - ปจจุบัน 

 

2535 -ปจจุบัน 
 

 รักษาการประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และกรรมการ 

   บมจ. ชูไก  

 ประเจาหนาท่ีบริหาร และ

กรรมการ 

   บมจ. ชูไก )   

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน เซอรวิส  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน ระยอง  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง  
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 

 รองประธานเจาหนาท่ี  

    บริหาร 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  

 

53  ปริญญาโท  สาขาบริหารจัดการ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ผานการอบรม 
 Director Accreditation Program  

   (DAP) year 2008  (IOD) 

  Director Certification Program  

    (DCP ) Class 167/2012 (IOD) 

- - 2551- ปจจุบัน 

 

ต.ค.51 - ปจจุบัน 

 

 

2536 - 2551 

 
 

2533 - 2536 

 

2526 - 2533 

 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ 

กรรมการ 

   บมจ. ชูไก) 

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง  

   บจ. เดอะเครนระยอง  

   บจ. เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท  

 ผูอํานวยการอาวุโส ดานธุรกิจ

ขนาดกลาง - ขนาดยอม 3 

   บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร ) 

 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

   บจ. พลูทิพยเฮาสซิ่ง  

 ผูบริหารระดับตน ฝายพัฒนา

สินเชื่อ 

   บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  

 

 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ี 

   บริหาร 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

   

 

53  ปริญญาตรี ภาษาศาสตร 

    ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 

    รามคําแหง 

 

ผานการอบรม 
 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2005  (IOD) 

 

4.44 - 2547 - ปจจุบัน     

 

 

 

 

 

 
2549 - ปจจุบัน 

 

ก.ย.51 - ปจจุบัน 

 
พ.ค. 50 - ส.ค. 51 

 
2539 -  เม.ย.50 

 

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

   และ กรรมการ 

   บมจ. ชูไก ) 

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง  

   บจ. เดอะเครน ระยอง  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครนเซอรวิส  

 รักษาการกรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท 

 รักษาการกรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครนเซอรวิส  

 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

 

 

 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                         รายงานประจําป  2556 

 

51 
 

ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นางสาววนิดา ดาราฉาย 

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

 เลขานุการบริษัท               

                                       

46  ปริญญาตร ีศิลปะศาสตรบัณฑิต 

   (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 

 

 

 

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

   และ กรรมการ 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครนเซอรวิส  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครนแหลมฉบัง  

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

   บจ. เดอะเครน ระยอง  

 

นางสาวจิราภรณ แพรรังส ี

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ี  

   บริหาร 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

32  ปริญญาตรี สาขาการตลาด  

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

ผานการอบรม 
 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

 

 

4.44 บุตรีของนาย

ธงไชย แพร

รังสี 

2555 - ปจจุบัน 

 

2551 - 2555 

 

2549 - ปจจุบัน 

 ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

   และ กรรมการ 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง  

 กรรมการ 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง  

 

นางสาวจันทรจิรา แพรรังส ี

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

33  ปริญญาโท สาขา Organization 

   Change and Development      

   Hawaii Pacific University 

 

ผานการอบรม 
 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP)  Class 167 /2012 (IOD) 

 

 

4.44 บุตรีของนาย

ธงไชย แพร

รังสี 

2556 – ปจจุบัน 

 

2556 – ปจจุบัน 

 

2549 - 2556 

 กรรมการ 

   บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 

 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบัง  

 กรรมการผูจัดการ 

   บจ. เดอะเครน ระยอง  
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ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานท่ี 

นายเลิศ    นิตยธีรานนท 

 รองประธานเจาหนาท่ี 

    บริหาร  

    

52 

 

 ปริญญาโท ธุรกิจระหวางประเทศ 

    University of Southern California 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

    University of  Pennsylvania 

- 

 

- 2555 - ปจจุบัน 

 

2531 - ปจจุบัน 

 

 

 รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

    บมจ. ชูไก) 

 กรรมการบริหาร  

   บจ. โรแยลคอนคอรดอินเตอร   

   เทรด  

 

 

 

นางสาววิไล   นักวิฬา 

 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 

45  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

- - 2555 – ปจจุบัน 

 
2550 - 2555 

 

2540 - 2550 

 

 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 

   บมจ. ชูไก  

 ผูจัดการแผนกบัญชี-การเงิน 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

 หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  

 

 
หมายเหตุ  :  กรรมการของบริษัทฯ ทุกทานมีคุณสมบัติครบถวนและไดตรวจสอบแลววาไมมีคุณสมบัติตองหามตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้กรรมการทุกทานยังไดผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

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,  9 3, 8 3 3 3 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 3, 5, 9 3 3 3 3 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 3, 5, 9 3 3 3 3, 8 

นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 

นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 3, 5, 9  3   

นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี 3  3, 8 3  

นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี    3, 8  

นายเลิศ  นิตยธีรานนท 9     

 
หมายเหตุ : 1    ประธานกรรมการ 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 2   รองประธานกรรมการ 7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3 กรรมการ 8 กรรมการผูจัดการ 
 4 ประธานกรรมการบริหาร 9 ผูบริหาร 
 5 กรรมการบริหาร   
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในป 2556 จัดเปนปท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความผันผวนคอนขางมาก ในไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจยังมีแนวโนมท่ีดี แต
พอถึงไตรมาสท่ี 2 - 4 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มเขาสูภาวะถดถอย  อันเปนผลกระทบมาจากภาวะการเมือง ทําใหนักลงทุนขาด
ความเชื่อมั่น  เงินทุนไหลออก  คาเงินบาทออนคา  อยางไรก็ตามบริษัทฯยังมียอดรายรับรวมเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป 2555 
เปนการเพ่ิมขึ้นท้ังรายรับจากการขาย และรายรับจากการใหบริการ  โดยมีสัดสวนรายรับจากการขายและรายรับจากการ
ใหบริการที่ 57 : 43 เทากับป 2555 ซึ่งในดานการขาย ดวยคุณภาพของสินคารถเครนยี่หอ Zoomlion และการบริการหลัง
การขายโดยทีมชางท่ีมีความชํานาญ รวดเร็ว ทําใหไดรับการยอมรับจากลูกคาเพ่ิมมากขึ้น สวนในดานการใหบริการงานเชา 
การท่ีบริษัทฯเนนใหบริการกับธุรกิจอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญในกลุมธุรกิจน้ํามัน  ปโตรเคมี  พลังงานไฟฟา ซึ่งเปนกลุม
ธุรกิจท่ีตองมีการวางแผนการกอสรางระยะยาว รวมถึงยังเปนกลุมธุรกิจท่ีตองมีการซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหมีงาน
อยางตอเนื่อง บริษัทฯจึงมีความจําเปนตองเพ่ิมปริมาณเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องจักรขนาดใหญ เพ่ือรองรับความ
ตองการท่ีเพ่ิมขึ้น และสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ซึ่งในการเพ่ิมเคร่ืองจักรขนาดใหญขนาด 500, 600 และ 1,250 ตัน 
ในปลายป 2555 ก็สงผลใหบริษัทฯมีคาใชจายในสวนของคาเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจาย จากการลงทุนเพ่ิม ทําใหกําไร
ขั้นตนและกําไรสุทธิในป 2556 ลดนอยลงกวาป 2555  

ในป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 72.6 ลานบาทลดลง 91.7 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 55.8   เมื่อเทียบกับป 
2555 ที่มีกําไรสุทธิ 164.3 ลานบาท นอกจากผลกระทบจากการเพ่ิมขึ้นของคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการลงทุน
ซื้อเครื่องจักรใหญ และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่อธิบายขางตนแลว ยังมีผลกระทบจากรายไดอื่นที่ในป 2556 
บริษัทฯมีรายไดอื่น 14.2 ลานบาท ลดลง 28.3 ลานบาทเม่ือเทียบกับป 2555 ที่มีอยูจํานวน 42.5 ลานบาทเน่ืองจากในป 2555 
บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน จํานวน16.9 ลานบาท และการรับรูรายไดจากการรับชําระหน้ีจากบริษัทประกันภัยที่

บริษัทฯฟองเรียกคาเคลมประกันและศาลไดพิพากษาใหบริษัทชนะคดี ซึ่งบริษัทประกันภัยไดชําระหน้ีใหเมื่อปลายป 2555 
จํานวนรวม 14.6 ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

สินทรัพยรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 3,094.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ท่ีมีอยู 2,803.91 ลานบาท 

จํานวน 291.06 ลานบาท โดยเปนการเพ่ิมในสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งสวนใหญเปนการเพ่ิมในสวนของสินคาคงเหลือ เพ่ือ
รองรับงานขาย ป 2557   
 
หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,912.98 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ท่ีมีอยู 1,686.47 ลานบาท 
จํานวน 226.51 ลานบาท เปนการเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ โดยสวนหนึ่งบริษัทไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากธนาคารและสถาบันการเงิน 
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สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนเทากับ 1,181.99 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ท่ีมีอยู 
1,117.44 ลานบาท จํานวน 64.55 ลานบาท เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้นตามผลกําไรสุทธิของผล
ประกอบการป 2556 ประกอบกับบริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2555 ดวยหุนสามัญและเงินสด
บางสวน โดยจายหุนปนผลในราคาหุนละ 1 บาทเทากับราคาพาร จํานวน 72.32 ลานหุน สงผลใหจํานวนหุนสามัญ เพ่ิมขึ้น
จาก 506.25 ลานหุน เปน 578.57 ลานหุน และทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นจาก 506.25 ลานบาท เปน 578.57 ลานบาท 
 
สภาพคลอง 

บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเพ่ิมสูงขึ้นจาก 0.46 เทา ในป 2555 เปน 0.70 เทาในป 2556 สําหรับกระแสเงินสดในป 2556 
บริษัทมีเงินรับจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 475.53 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 119.40 
ลานบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 360.74 ลานบาท โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพ่ิมขึ้นจาก 1.51 
เทาในป 2555 เปน 1.62 เทา ในป 2556 อันเปนผลจากการกูเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินในการลงทุนซื้อเครื่องจักร 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ และ

ไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี

ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน

ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง

ตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น

ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี

ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมท้ังการประเมนิการนําเสนองบการเงิน

โดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

3 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 4,005,185.48        8,616,661.97        55,836,619.86      99,383.94             271,209.03           32,899,188.65      
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4, 6 178,654,771.53    179,914,071.54    132,576,421.34    118,457,215.47    123,868,414.51    60,119,171.30      
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                        -                        -                        113,500,000.00    49,000,000.00      30,000,000.00      
สินคาคงเหลือ 7 559,376,675.35    254,840,147.26    90,072,269.84      560,666,246.95    255,438,424.99    91,225,628.24      
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 49,814,443.09      27,903,080.08      16,345,856.87      34,691,436.33      17,569,814.01      -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย -                        -                        5,066,492.81        -                        -                        6,455,463.27        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 791,851,075.45    471,273,960.85    299,897,660.72    827,414,282.69    446,147,862.54    220,699,451.46    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 9 495,501.42           19,089,281.51      2,816,569.64        269,708.73           2,554,007.06        260,212.71           
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                        -                        -                        174,991,430.00    174,991,430.00    174,991,430.00    
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 11 322,862,444.88    318,445,373.11    -                        321,053,512.00    316,612,277.00    -                        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,928,365,698.81 1,685,397,180.19 1,670,376,147.42 923,864,342.62    942,223,758.38    1,172,304,371.41 
เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 600,000.00           279,615,094.70    -                        -                        -                        -                        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2, 13 5,121,430.99        4,416,666.43        10,235,580.33      -                        -                        10,275,882.57      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4 45,675,074.09      25,668,299.02      42,707,728.04      16,250,715.77      8,517,098.33        13,220,406.95      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,303,120,150.19 2,332,631,894.96 1,726,136,025.43 1,436,429,709.12 1,444,898,570.77 1,371,052,303.64 
รวมสินทรัพย 3,094,971,225.64 2,803,905,855.81 2,026,033,686.15 2,263,843,991.81 1,891,046,433.31 1,591,751,755.10 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป  2556  

 

 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
3 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 20,786,206.21      375,289,960.04    127,295,151.10    12,019,072.03      82,816,876.80      118,788,735.90    
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 4, 15 749,430,359.68    293,589,076.36    282,925,310.76    690,530,776.22    273,075,253.18    261,326,073.16    
หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 256,504,116.76    248,419,558.22    224,964,904.80    105,862,178.36    136,895,205.81    127,794,852.40    
หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 19 82,839,030.52      95,782,212.00      89,771,120.63      -                        -                        -                        
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                        -                        -                        146,150,000.00    115,000,000.00    73,000,000.00      
ภาษีเงินไดคางจาย 27 178,892.83           336,471.50           277,429.93           -                        -                        -                        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,455,739.03      20,443,246.66      17,828,010.56      7,516,379.02        7,372,186.97        3,145,653.38        
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,128,194,345.03 1,033,860,524.78 743,061,927.78    962,078,405.63    615,159,522.76    584,055,314.84    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 218,072,000.00    230,043,438.71    49,603,355.99      207,322,000.00    229,157,299.36    44,409,216.64      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 18 504,982,112.86    383,616,353.46    255,364,031.98    71,694,522.72      90,541,023.80      135,094,329.25    
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2, 13 36,705,804.56      21,576,533.18      -                        15,186,159.94      5,252,360.30        -                        
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 20 12,879,143.89      7,365,935.59        8,550,763.03        7,144,134.62        4,424,963.58        6,276,038.02        
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4 12,145,157.15      10,004,921.21      10,086,664.96      2,283,731.95        685,613.20           359,397.75           
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 784,784,218.46    652,607,182.15    323,604,815.96    303,630,549.23    330,061,260.24    186,138,981.66    
รวมหนี้สิน 1,912,978,563.49 1,686,467,706.93 1,066,666,743.74 1,265,708,954.86 945,220,783.00    770,194,296.50    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนวย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
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              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป  2556  

 

 

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
สวนของผูถือหุน 3 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 578,571,375 หุนในป 2556 และ

   506,250,000 หุนในป 2555 (1 มกราคม 2555: 450,000,000 หุน)

   มูลคาหุนละ 1 บาท 21 578,571,375.00    506,250,000.00    450,000,000.00    578,571,375.00    506,250,000.00    450,000,000.00    
ทุนที่ออก - หุนสามัญ 578,570,233 หุนในป 2556 และ
   506,249,953 หุนในป 2555 (1 มกราคม 2555: 450,000,000 หุน)
   ชําระเต็มมูลคาแลว 578,570,233.00    506,249,953.00    450,000,000.00    578,570,233.00    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    209,553,500.00    209,553,500.00    
สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,195,609.23      39,195,609.23      39,195,609.23      -                        -                        -                        
กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 23 25,528,529.66      22,511,217.42      15,208,893.30      25,528,529.66      22,511,217.42      15,208,893.30      
ยังไมไดจัดสรร 2 329,144,790.26    339,927,869.23    245,408,939.88    184,482,774.29    207,510,979.89    146,795,065.30    
รวมสวนของผูถือหุน 1,181,992,662.15 1,117,438,148.88 959,366,942.41    998,135,036.95    945,825,650.31    821,557,458.60    
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,094,971,225.64 2,803,905,855.81 2,026,033,686.15 2,263,843,991.81 1,891,046,433.31 1,591,751,755.10 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                         รายงานประจําป  2556 

 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3, 4 1,414,009,450.13  1,276,485,758.70  946,233,475.13     890,389,648.83     

ตนทุนขายและการใหบริการ 3, 4, 24 (1,059,553,595.33) (893,347,951.70)    (799,375,602.31)    (750,801,827.39)    

กําไรข้ันตน 354,455,854.80     383,137,807.00     146,857,872.82     139,587,821.44     

รายไดอื่น  4 14,172,883.18       42,468,849.24       33,645,693.41       53,839,748.36       

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 4, 21 -                         -                         49,999,180.00       79,998,080.00       

คาใชจายในการขายและบริการ 4, 24 (52,654,598.55)      (50,437,638.57)      (23,494,926.93)      (25,185,215.75)      

คาใชจายในการบริหาร 4, 24 (145,419,410.22)    (106,361,250.76)    (102,432,123.28)    (68,321,818.26)      

ตนทุนทางการเงิน 4, 25 (71,796,494.03)      (58,567,672.65)      (34,295,651.57)      (33,872,133.46)      

กําไรกอนภาษีเงินได 98,758,235.18       210,240,094.26     70,280,044.45       146,046,482.33     

คาใชจายภาษีเงินได 2, 13, 27 (26,166,863.74)      (45,918,840.04)      (9,933,799.64)        (15,528,242.87)      

กําไรสําหรับป 72,591,371.44       164,321,254.22     60,346,244.81       130,518,239.46     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น -                         -                         -                         -                         

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 72,591,371.44       164,321,254.22     60,346,244.81       130,518,239.46     

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (บาท) 2, 3 0.125                     0.284                     0.104                     0.226                     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 578,570,233          578,570,233          578,570,233          578,570,233          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป  2556  

 

 

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

(ปรับปรุงใหม)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23                     15,208,893.30        235,173,359.55      949,131,362.08      

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                          -                          -                                       -                          10,235,580.33        10,235,580.33        

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 450,000,000.00      209,553,500.00      39,195,609.23                     15,208,893.30        245,408,939.88      959,366,942.41      

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          -                                       -                          164,321,254.22      164,321,254.22      

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

เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 56,249,953.00        -                          -                                       -                          -                          56,249,953.00        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 506,249,953.00      209,553,500.00      39,195,609.23                     22,511,217.42        339,927,869.23      1,117,438,148.88   

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          -                                       -                          72,591,371.44        72,591,371.44        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                                       3,017,312.24          (3,017,312.24)         -                          

เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 72,320,280.00        -                          -                                       -                          -                          72,320,280.00        

เงินปนผลจาย 21 -                          -                          -                                       -                          (80,357,138.17)       (80,357,138.17)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 578,570,233.00      209,553,500.00      39,195,609.23                     25,528,529.66        329,144,790.26      1,181,992,662.15   

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556

หนวย: บาท

งบการเงินรวม
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              บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                  รายงานประจําป  2556  

 

 

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

(ปรับปรุงใหม)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานไวเดิม 450,000,000.00      209,553,500.00      15,208,893.30        136,519,182.73      811,281,576.03      

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                          -                          -                          10,275,882.57        10,275,882.57        

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 450,000,000.00      209,553,500.00      15,208,893.30        146,795,065.30      821,557,458.60      

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          -                          130,518,239.46      130,518,239.46      

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

เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 56,249,953.00        -                          -                          -                          56,249,953.00        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 506,249,953.00      209,553,500.00      22,511,217.42        207,510,979.89      945,825,650.31      

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          -                          60,346,244.81        60,346,244.81        

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 23 -                          -                          3,017,312.24          (3,017,312.24) -                          

เพิ่มทุนหุนสามัญ 21 72,320,280.00        -                          -                          -                          72,320,280.00        

เงินปนผลจาย 21 -                          -                          -                          (80,357,138.17) (80,357,138.17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 578,570,233.00      209,553,500.00      25,528,529.66        184,482,774.29      998,135,036.95      

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนวย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                         รายงานประจําป  2556 

 

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 98,758,235.18    210,240,094.26  70,280,044.45    146,046,482.33 
ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)
  กิจกรรมดําเนินงาน
คาเส่ือมราคา 200,961,809.64  146,473,254.66  78,293,029.88    68,787,875.06   
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 3,814,111.29      498,289.12          48,150.00            2,344,100.85      
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (623,672.53)        (120,000.00)        (623,672.53)        (120,000.00)       
ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย(กลับรายการ 4.00                     1,439,722.93      -                       (980,424.34)       
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,168,959.27)     (679,409.27)        (950,919.00)        (190,414.37)       
ประมาณการหน้ีสิน 6,011,091.37      6,011,091.37      -                       -                      
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 28,967,023.25    (1,360,636.92)     28,967,023.25    (1,360,636.92)    
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       (49,999,180.00)   (79,998,080.00)  
ดอกเบ้ียรับ (672,511.82)        (342,785.03)        (6,829,877.51)     (839,901.26)       
ดอกเบ้ียจาย 71,792,959.03    58,150,674.15    34,295,651.57    33,471,533.46   
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 5,858,550.84      1,942,350.56      2,859,171.04      1,276,103.56      
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 413,698,640.98  422,252,645.83  156,339,421.15  168,436,638.37 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (22,892,535.01)   (40,079,164.58)   (10,062,183.94)   (63,331,289.29)  
สินคาคงเหลือ (276,425,130.98) (116,684,271.77) (293,741,232.90) (73,429,058.98)  
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (21,911,363.01)   (11,557,223.21)   (17,121,622.32)   (11,114,350.74)  
เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 18,593,780.09    (16,272,711.87)   2,284,298.33      (2,293,794.35)    
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (113,313.74)        11,923.00            (2,273,796.76)     (65,353.00)         

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 414,837,916.70  10,265,604.29    386,754,649.62  11,243,763.93   
จายชําระหน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลับคืน (18,954,272.85)   -                       -                       -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,987,507.63)     2,615,236.10      144,192.05          4,226,533.59      
จายชําระหน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน (345,342.54)        (3,127,178.00)     (140,000.00)        (3,127,178.00)    
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,140,235.94      (81,743.75)          1,598,118.75      326,215.45         

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 506,641,107.95  247,343,116.04  223,781,843.98  30,872,126.98   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               64



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                                         รายงานประจําป  2556 

 

2556 2555 2556 2555
รับดอกเบ้ีย 680,235.55          336,010.29          1,925,110.49      827,846.49         
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได 3,908,843.14      24,155,832.59    -                       5,692,977.63      
จายภาษีเงินได (35,702,240.06)   (29,448,446.14)   (5,459,820.68)     (3,674,316.01)    

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 475,527,946.58  242,386,512.78  220,247,133.79  33,718,635.09   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                       -                       49,999,180.00    79,998,080.00   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น -                       -                       (64,500,000.00)   (19,000,000.00)  
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (125,250,662.24) (79,830,222.11)   (57,701,192.37)   (54,414,705.72)  
เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 6,447,593.47      1,215,274.38      6,030,000.00      649,764.94         
เงินจายลวงหนาคาเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา (600,000.00)        (7,827,872.00)     -                       -                      

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (119,403,068.77) (86,442,819.73)   (66,172,012.37)   7,233,139.22      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (82,716,531.13)   (23,556,046.16)   (70,797,804.77)   (35,735,491.50)  
เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 80,000,000.00    -                       160,650,000.00  50,000,000.00   
จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (80,000,000.00)   -                       (129,500,000.00) (8,000,000.00)    
เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน 49,500,000.00    53,427,570.09    27,000,000.00    -                      
จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (205,886,598.91) (209,389,906.09) (50,439,424.94)   (86,037,389.12)  
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 55,437,252.95    92,500,000.00    40,437,252.95    92,500,000.00   
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (94,691,216.64)   (50,539,478.08)   (89,133,216.64)   (45,523,478.08)  
จายดอกเบ้ีย (74,342,496.07)   (59,351,966.15)   (34,426,988.61)   (34,529,570.68)  
จายเงินปนผล (8,036,764.50)     (6,253,824.55)     (8,036,764.50)     (6,253,824.55)    

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (360,736,354.30) (203,163,650.94) (154,246,946.51) (73,579,753.93)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (4,611,476.49)     (47,219,957.89)   (171,825.09)        (32,627,979.62)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 8,616,661.97      55,836,619.86    271,209.03          32,899,188.65   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 4,005,185.48      8,616,661.97      99,383.94            271,209.03         

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  
บริษัทและบริษัทยอยโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 21.40 ลานบาท 
(ป 2555: 61.98 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 37.53 ลานบาท (ป 2555: 19.29 ลานบาท) ในงบการเงินรวม
บริษัทโอนสินคาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 10.54 ลานบาท (ป 2555: 22.98 ลานบาท)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 10.04 ลานบาท ในงบการเงินรวม (ป 2555: 22.98 ลานบาท)
บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะราคาทุน จํานวนเงิน 0.56 ลานบาท (ป 2555: 6.91 ลานบาท)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 380.75 ลานบาท (ป 2555: 274.81 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด
จํานวนเงิน 0.14 ลานบาท (ป 2555: 1.12 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 67.63 ลานบาท (ป 2555: 11.23 ลานบาท) 
ในงบการเงินรวม สวนท่ีเหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน
บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและเชากลับคืน โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 27 ลานบาท และ
บริษัทไดขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาใหแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน ท้ังน้ีบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา 
จํานวนเงิน 22.50 ลานบาท (ป 2555: 53.43 ลานบาท)
บริษัทไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีการคา จํานวนเงิน 20.33 ลานบาท ดวยท่ีดินเปลา จํานวนเงิน 22 ลานบาท สวนท่ีเหลือจายชําระดวย
เงินสด

บริษัทยอยไดโอนเงินจายลวงหนาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา จํานวนเงิน 279.62 ลานบาท 
บริษัทและบริษัทยอยไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.98 ลานบาท (ป 2555: 0.99 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 
จํานวนเงิน 2.44 ลานบาท (ป 2555: 0.99 ลานบาท) ในงบการเงินรวม เปนรายจายฝายทุนของอาคารระหวางกอสราง และเครื่องจักร
และอุปกรณใหเชา

บริษัทไดโอนท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 4.44 ลานบาท (ป 2555: 
316.61 ลานบาท)
บริษัทไดออกหุนสามัญ เพื่อรองรับการจายหุนปนผล จํานวน 72.32 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท (ป 2555: 56.25 ลานหุน มูลคา
หุนละ 1 บาท)
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง 

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

บริษทัมีสํานักงานจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและ

หน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากท่ี
ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบนัและอนาคต  
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เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปน้ี 

บริษัทยอย จดัต้ังขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2556 2555

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่ไดรับมากับ
ตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาวเปนการ
รวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตสวนผูถือหุน 

การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม 

ในป 2556 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติ สรุปไดดังน้ี  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/          
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/          
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเ ก่ียวกับการโอนและการรับโอน

สินทรัพยทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ขางตนไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี ยกเวนมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกําหนดใหกลุมบริษัทตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีในงบการเงิน สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินไดที่กลุมบริษัทตองไดรับหรือจายใน
อนาคต ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินน้ันและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช  

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีการปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูบริหารประมาณ
ผลกระทบตองบการเงิน สรุปไดดังน้ี 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 5,121,430.99               4,416,666.43               10,235,580.33             -                               -                               10,275,882.57             

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 36,705,804.56             21,576,533.18             -                               15,186,159.94             5,252,360.30               -                               

กําไรสะสม เพิ่มขึ้น (ลดลง) (31,584,373.57)            (17,159,866.75)            10,235,580.33             (15,186,159.94)            (5,252,360.30)              10,275,882.57             

บาท

 
 
 

2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คาใชจายภาษีเงินได เพิ่มขึ้น 14,424,506.82             27,395,447.08             9,933,799.64               15,528,242.87             

กําไรสําหรับป ลดลง (14,424,506.82)            (27,395,447.08)            (9,933,799.64)              (15,528,242.87)            

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ลดลง (0.025)                          (0.047)                          (0.017)                          (0.027)                          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 

เร่ือง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) 

การนําเสนองบการเงิน 
 

งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ

กัน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย ไมหมุน เ วียนที่ ถือไว เ พ่ือขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน 

การบูรณะและหน้ีสินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มี

ภาวะเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับดังกลาว 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการจัดทํา
งบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผู

ซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวน้ันหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญ
ในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือ
หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 
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คาใชจาย 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่
มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพย
ดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหน่ึงของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ

กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและกลุม
บริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ

พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด

ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาวคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่งผลประโยชนไดมี

การจายจริง 
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เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง 

กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนเมื่อเลิกจางเปนหน้ีสินและคาใชจาย เมื่อกลุมบริษัทยกเลิกการจางพนักงานหรือกลุมของพนักงาน
กอนวันเกษียณตามปกติ 

ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในสวนที่เก่ียวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถือหุน
ใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี โดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับ
รายการในปกอน ๆ  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีและมูลคาฐานภาษีของ

สินทรัพยและหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่

ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ
ทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ กลุมบริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคาง
จายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐานและอาจเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหม ๆ อาจทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะ

นําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงาน

จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจ
จะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินใน

เวลาเดียวกัน  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มี
กําหนดระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง โดยไมรวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหน้ี 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพ่ือใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน ใน
กรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

กลุมบริษัทต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย แสดงดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแก ที่ดิน และอาคาร ที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้นหรือทั้ง
สองอยาง ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน   

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
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คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณ โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของอาคาร 30 ป 

ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการ

ปรับปรุงน้ันจะทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี 

ประเภทสินทรัพย จํานวนป

สวนปรับปรุงทีด่นิ 5 และ 30

อาคาร 30

เคร่ืองจักรและอปุกรณใหเชา 5, 7 และ 15

เคร่ืองจักรและอปุกรณโรงงาน 5

เคร่ืองตกแตงและอปุกรณสํานักงาน 5

ยานพาหนะ 5
 

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน และ
สินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวางปบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่
สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงน้ันจะทําใหกลุมบริษัทได

ประโยชนกลับคืนมาเกินกวารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวมไวอยูใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมท้ังดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพ่ือใชในการไดมาซึ่งสินทรัพยขางตนกอน

สินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 
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เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังน้ัน หากยังไมมีการขายจะนําสินทรัพยออกไปใหบริการโดย
บันทึกไวในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณขางตนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการ” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยุดคิดคา
เสื่อมราคาและจัดประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมทั้งรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม) ณ วันที่ขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายน้ัน 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและ
คาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญา
เชาสินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญา
เชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา 

ภายใตสัญญาเชาการเงินไดกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเมื่อครบกําหนดตามมูลคาหรือ

อัตราที่ตกลงรวมกัน ดังน้ันหากกลุมบริษัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพยดังกลาวจะบันทึกจํานวนเงินที่ตองจายซื้อรวมไวใน
หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม 
ในกรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูงกวา
มูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคา
ของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูใน
สวนของผูถือหุน 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใด
จะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันมีความเก่ียวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อม

ราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบ
กําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากอัตราตามสัญญา
เปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอื่นหรือเจาหน้ีอื่นจากสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่

ประชุมผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนของผูถือหุนสามัญและ
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักระหวางป  โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือสะทอนผลกระทบของการ
ออกหุนปนผลตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 โดยกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานของปกอนไดถูกคํานวณขึ้นใหม 
โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นต้ังแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

2556 2555 2556 2555

กําไรสําหรับป (บาท) 72,591,371.44    164,321,254.22   60,346,244.81    130,518,239.46   

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 506,249,953       506,249,953        506,249,953       506,249,953        

ผลกระทบจากการออกหุนปนผล 72,320,280         72,320,280          72,320,280         72,320,280          

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 578,570,233       578,570,233        578,570,233       578,570,233        

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.125                  0.284                   0.104                  0.226                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระ

ผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระ
ภาระหน้ีสินดังกลาว โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปน
นัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึง
ภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหน้ีสิน ซึ่งการใชดุลย
พินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังน้ี 

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

กลุมบริษัทมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะไมไดบันทึกประมาณการ

หน้ีสินดังกลาว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณการไว 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหน่ึงกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสาํคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี 
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รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
มีดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                      -                      61,988,848.65    31,499,242.72    

รายไดอื่น -                      -                      8,265,960.17      5,265,695.23      

เงินปนผลรับ -                      -                      9,999,800.00      9,999,800.00      

ซือ้สนิคา -                      -                      5,683,045.73      16,388,383.62    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                      -                      996,189.64         1,227,924.87      

คาใชจายในการขายและบริการ -                      -                      604,649.20         182,146.84         

คาใชจายในการบริหาร -                      -                      10,922.68           -                      

ดอกเบี้ยจาย -                      -                      57,732.87           7,705.48             

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                      -                      44,340,276.66    86,872,131.47    

ดอกเบี้ยรับ -                      -                      5,072,438.23      781,676.66         

รายไดอื่น -                      -                      5,627,489.64      4,774,372.41      

เงินปนผลรับ -                      -                      29,999,400.00    49,999,000.00    

ซือ้สนิคา -                      -                      137,681.60         382,400.00         

ตนทุนขายและการใหบริการ -                      -                      38,500.00           170,944.49         

คาใชจายในการขายและบริการ -                      -                      -                      125,267.52         

คาใชจายในการบริหาร -                      -                      150,840.29         -                      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากัด

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                      -                      1,208,565.00      7,486,757.22      

รายไดอื่น -                      -                      677,400.00         3,744,940.92      

เงินปนผลรับ -                      -                      9,999,980.00      9,999,980.00      

ซือ้สนิคา -                      -                      6,481,682.24      18,484,485.98    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                      -                      4,970.00             214,641.60         

ดอกเบี้ยจาย -                      -                      669,245.23         255,815.07         

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั

รายไดจากการขายและการใหบริการ -                      -                      19,060,836.73    40,970,497.07    

รายไดอื่น -                      -                      6,653,049.74      5,725,245.62      

เงินปนผลรับ -                      -                      -                      9,999,300.00      

ซือ้สนิคา -                      -                      37,304,400.00    12,060,000.00    

ตนทุนขายและการใหบริการ -                      -                      2,289,251.19      2,362,111.83      

คาใชจายในการขายและบริหาร -                      -                      400,928.56         302,500.21         

คาใชจายในการบริหาร -                      -                      493,849.88         555,062.47         

ดอกเบี้ยจาย -                      -                      2,516,706.99      1,981,924.59      

บริษัททีเ่กี่ยวของกัน

บริษัท เครน แดง จํากดั

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4,221,372.91      -                      244,170.00         -                      

ตนทุนขายและการใหบริการ 1,177,341.39      -                      44,500.00           -                      

บุคคลทีเ่กี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายทรัพยสนิ -                      5,000,000.00      -                      -                      

คาเชา -                      250,000.00         -                      -                      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชนระยะส้ัน 40,097,566.58    35,783,853.18    39,630,509.49    35,307,375.67    

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,493,089.13      818,917.32         3,493,089.13      818,917.32         

รวม 43,590,655.71    36,602,770.50    43,123,598.62    36,126,292.99    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 



          บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)                                                                                                    รายงานประจําป  2556  

 

 
 

83 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี   

2556 2555 2556 2555

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั

เงินมัดจํารับ -                      -                      95,700.00           95,700.00           

ดอกเบี้ยคางจาย -                      -                      -                      7,705.48             

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั

ดอกเบี้ยคางรับ -                      -                      5,072,438.23      167,671.21         

ลูกหนี้อ่ืน -                      -                      -                      15,888,000.00    

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั

ดอกเบี้ยคางจาย -                      -                      104,835.62         22,938.36           

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั

ลูกหนี้อ่ืน -                      -                      2,333,149.76      -                      

ดอกเบี้ยคางจาย -                      -                      938,690.60         113,089.04         

บุคคลทีเ่กี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหนี้จากการจําหนายทรัพยสนิ 5,000,000.00      5,000,000.00      -                      -                      

คาใชจายคางจาย 6,200,000.00      6,200,000.00      -                      -                      

เจาหนี้อ่ืน 570,245.00         -                      -                      -                      

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 10) -                      -                      174,991,430.00  174,991,430.00  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด -                      -                      11,551,120.90    2,092,278.00      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด -                      -                      67,977,540.06    62,743,946.19    

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด -                      -                      8,700.00             19,046.00           

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                      -                      4,254,672.63      3,894,063.53      

บริษัท เครน แดง จํากัด 1,308,965.88      -                      -                      -                      

รวม 1,308,965.88      -                      83,792,033.59    68,749,333.72    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด -                      -                      1,728,640.52      3,898,221.45      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด -                      -                      182,934.91         4,950.25             

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด -                      -                      3,007,817.90      9,454,006.51      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                      -                      2,956,074.97      18,526,523.03    

บริษัท เครน แดง จํากัด 715,725.29         -                      4,815.00             -                      

รวม 715,725.29         -                      7,880,283.30      31,883,701.24    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 113,500,000.00    49,000,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

2556 2555

ยอดยกมา 49,000,000.00      30,000,000.00      

เพ่ิมข้ึน 91,000,000.00      58,200,000.00      

ลดลง (26,500,000.00)     (39,200,000.00)     

ยอดคงเหลือ 113,500,000.00    49,000,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเม่ือทวงถาม อางอิง
อัตราดอกเบ้ียที่เรียกเก็บจากลูกคาช้ันดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไมมีหลักประกันหน้ีสิน 
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เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั -                       9,000,000.00       

บริษัท เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท จํากดั 25,950,000.00     19,100,000.00     

บริษัท เดอะเครน เซอรวสิ จํากดั 120,200,000.00   86,900,000.00     

รวม 146,150,000.00   115,000,000.00   

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
มีดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

ยอดยกมา -                          -                          115,000,000.00     73,000,000.00       

เพ่ิมขึ้น 80,000,000.00       -                          160,650,000.00     50,000,000.00       

ลดลง (80,000,000.00)      -                          (129,500,000.00)    (8,000,000.00)        

ยอดคงเหลือ -                          -                          146,150,000.00     115,000,000.00     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด และ บริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้น อางอิงอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสําหรับลูกคาช้ันดีประเภทเงินกู
เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําธนาคารพาณิชยและไมมีหลักประกันหน้ีสิน 
และสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบ้ียระหวาง
กัน และไมมีหลักประกันหน้ีสิน 
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การคํ้าประกันหน้ีสินระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีการคํ้าประกันหน้ีสินระหวางกัน ดังน้ี  

บริษัท 

บริษัทมีการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 534.85 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 18) 

บริษัทไดเขาค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 65 ลานบาท 
(ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 

บริษัทไดเขาค้ําประกันวงเงินการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 2 ลานบาท 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยไดเขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 25.33 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 18) 

บริษัทยอยไดเขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอ่ืนในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวน
เงิน 4.47 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 18) 

บุคคลท่ีเก่ียวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)  

บุคคลที่เก่ียวของกันไดเขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของกลุมบริษัทในนามบุคคลท่ีเก่ียวของกัน มูลคาตามบัญชี
คงเหลือ จํานวนเงิน 517.57 ลานบาท 

บุคคลที่เก่ียวของกันไดเขาค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของกลุมบริษัทในนามบุคคลที่เก่ียวของ

กัน (ดูหมายเหตุ 14 และ 17)  

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เครน แดง จํากัด ไทย บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ผูบริหารและ/หรือผูถือหุน

เปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  
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หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลคาการซือ้ - ขาย เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และสนิคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณชิย
 

สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เงินสด 176,599.72         293,880.75         22,255.00           16,391.00           

เงินฝากธนาคาร 3,828,585.76      24,531,598.11    77,128.94           2,545,261.62      

รวม 4,005,185.48      24,825,478.86    99,383.94           2,561,652.62      

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

คงเหลือ 4,005,185.48      8,616,661.97      99,383.94           271,209.03         

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

 

ในป 2555 กลุมบริษัทและกรรมการบริษัทไดถูกกรมบังคับคดีขออายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากสถาบันการเงิน ตามคดีความ
ฟองรองซึ่งถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจําเลยรวม (ดูหมายเหตุ 19 และ 31.1)  

ในป 2556 สถาบันการเงินไดนําสงเงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรองขางตนใหแกกรมบังคับคดี รวมเปนจํานวน
เงิน 20.95 ลานบาท และกรมบังคับคดีไดจายเงินที่ถูกอายัดสิทธิเรียกรองดังกลาวใหแกโจทก (ดูหมายเหตุ 19) ทั้งน้ี กลุมบริษัท
และกรรมการบริษัทไดทําบันทึกขอตกลงวาบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จะจายชําระเงินคืนเม่ือคดีความ
ดังกลาวสิ้นสุดลง 
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการคา

     กจิการอื่น 161,753,608.51   184,068,543.19   29,380,196.50     36,310,746.64     

     กจิการที่เกีย่วของกนั 1,308,965.88       -                       83,792,033.59     68,749,333.72     

รวม 163,062,574.39   184,068,543.19   113,172,230.09   105,060,080.36   

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (29,409,609.76)    (26,734,876.21)    (22,100.85)           (22,100.85)           

ลูกหน้ีการคา - สทุธิ 133,652,964.63   157,333,666.98   113,150,129.24   105,037,979.51   

รายไดคางรับ 38,538,432.40     14,122,826.34     5,072,438.23       167,671.21          

เงินทดรองจาย 1,171,274.46       3,275,172.43       73,448.00            2,662,428.79       

ลูกหน้ีอื่น 7,670,760.27       7,468,782.80       209,350.00          16,000,335.00     

รวม 47,380,467.13     24,866,781.57     5,355,236.23       18,830,435.00     

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู (2,378,660.23)      (2,286,377.01)      (48,150.00)           -                       

ลูกหน้ีอื่น - สทุธิ 45,001,806.90     22,580,404.56     5,307,086.23       18,830,435.00     

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สทุธิ 178,654,771.53   179,914,071.54   118,457,215.47   123,868,414.51   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการคา - กิจการอื่น

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 43,966,098.69    50,807,784.31    1,862,169.16      1,244,221.69      

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 78,099,713.19    100,742,298.89  21,505,829.16    31,064,924.10    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 10,601,342.52    2,788,880.28      4,813,097.30      979,500.00         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 3,911,160.57      3,240,844.72      1,177,000.03      3,022,100.85      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 25,175,293.54    26,488,734.99    22,100.85           -                      

      รวม 161,753,608.51  184,068,543.19  29,380,196.50    36,310,746.64    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 980,910.88         -                      17,097,355.51    11,305,531.29    

   เกินกําหนดชําระ -                      

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 328,055.00         -                      20,053,113.81    18,308,071.78    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      12,422,025.57    10,371,590.17    

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      22,084,266.77    24,127,063.44    

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป -                      -                      12,135,271.93    4,637,077.04      

      รวม 1,308,965.88      -                      83,792,033.59    68,749,333.72    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

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

บวก (หัก) หนี้สงสยัจะสญู (กลับรายการ) 3,658,646.98      (2,251,710.88)    48,150.00           (405,899.15)       

หัก ตัดจําหนายหนี้สญู (891,630.21)       (84,857.48)         -                      -                      

ยอดคงเหลือ 31,788,269.99    29,021,253.22    70,250.85           22,100.85           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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7. สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

รถเครน 443,488,138.88  168,674,672.62  444,677,710.48  168,674,672.62  

รถฟอรคลิฟท 21,079,881.27    31,619,821.90    21,079,881.27    31,619,821.90    

รถเทรลเลอร -                      749,067.33         -                      1,247,345.06      

รถขุด/รถตัก 67,439,618.53    35,829,448.21    67,439,618.53    35,829,448.21    

อะไหลและอุปกรณ 16,947,960.96    9,411,974.81      17,047,960.96    9,511,974.81      

สนิคาระหวางประกอบ 12,386,853.51    11,768,285.25    12,386,853.51    11,768,285.25    

รวม 561,342,453.15  258,053,270.12  562,632,024.75  258,651,547.85  

หัก คาเผื่อมูลคาสนิคาลดลง (1,965,777.80)     (3,213,122.86)     (1,965,777.80)     (3,213,122.86)     

สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 559,376,675.35  254,840,147.26  560,666,246.95  255,438,424.99  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดังน้ี 

2556 2555

ยอดยกมา 3,213,122.86                  3,333,122.86             

หัก กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (623,672.53)                    (120,000.00)               

หัก โอนออก - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ดูหมายเหตุ 12) (623,672.53)                    -                             

ยอดคงเหลือ 1,965,777.80                  3,213,122.86             

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน 

ลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555

ลูกหน้ีตามสญัญาซือ้กลับคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           

หัก คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญู (45,820,560.75)          (45,820,560.75)          

ลูกหน้ีตามสญัญาซือ้กลับคืน - สทุธิ -                             -                             

บาท

งบการเงินรวม

 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหน้ีการคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหน้ี (ดูหมายเหตุ 19) 

 

9. เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

เงินฝากธนาคาร 2556 2555 2556 2555 หมายเหตุ หลกัประกนั/ภาระผูกพนั

ฝากประจํา 495,501.42   2,880,464.62   269,708.73   263,563.47     5 หนังสอืค้ําประกนัการใชไฟฟา/

ออมทรัพย/กระแสรายวนั/ประจํา -                16,208,816.89 -                2,290,443.59  5 หลกัประกนัการปฏิบัติงานตาม

สญัญาวาจาง/

กรมบังคับคดีอายดัสทิธเิรียกรอง

รวม 495,501.42   19,089,281.51 269,708.73   2,554,007.06  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2556 2555 2556 2555 2556 2555
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 100        100        100,000,000.00    100,000,000.00    99,993,000.00      99,993,000.00      
รวม 174,991,430.00    174,991,430.00    

ราคาทุนทุนชําระแลว

บาท

สัดสวนเงินลงทุน (%)
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11. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หมายเหตุ ที่ดินเปลา ที่ดินและอาคารพาณิชย รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                            -                              -                         
ซือ้ / 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     
ซือ้ / โอนเขา -                            -                              -                         

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 4,441,235.00            -                              4,441,235.00         

จําหนาย / โอนออก -                            -                              -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 321,053,512.00        3,563,066.00              324,616,578.00     

คาเส่ือมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                            -                              -                         

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

คาเสือ่มราคา -                            6,073.81                      6,073.81                
จําหนาย / โอนออก -                            -                              -                         

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

คาเสือ่มราคา -                            24,163.23                   24,163.23              
จําหนาย / โอนออก -                            -                              -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                            1,754,133.12              1,754,133.12         

มูลคาสุทธิทางบัญชี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 321,053,512.00        1,808,932.88              322,862,444.88     

บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ ที่ดินเปลา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                                    

ซ้ือ / โอนเขา -                                    

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 316,612,277.00                

จําหนาย / โอนออก -                                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00                

ซ้ือ / โอนเขา -                                    

โอนเขา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 4,441,235.00                    

จําหนาย / โอนออก -                                    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 321,053,512.00                

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

2556 2555

คาเสือ่มราคาสาํหรับปสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม

แสดงไวในคาใชจายในการบริหาร 0.02                           0.01                           

ลานบาท

งบการเงินรวม

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจน
ผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมาย
เหตุ 14  และ 17) 

อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสญัญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สญัญาใหเชาอสงัหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) บริษัทอ่ืน 1 ป 1.05           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากดั บุคลลภายนอก 1 ป 0.01           -

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556

เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาขายท่ีดินเปลาใหกับบริษัทอ่ืน มูลคาขายตามสัญญา จํานวนเงิน 500 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 32) 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

ทีด่ิน สวนปรบัปรงุ อาคาร เครือ่งจักรและ เครือ่งตกแตง ยานพาหนะ เครือ่งจักรและ ทีด่ินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ทีด่ิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสนิทรพัย

สํานกังาน ระหวางทาง

ราคาทุน
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 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    
ซือ้ / 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       
โอนออก / ปรบัปรงุ -                           7,529,383.75           43,792,027.27         -                           -                           -                           -                           -                           (51,321,411.02)        -                           
โอนออก - อสงัหารมิทรพัย

เพื่อการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 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 วันที ่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    
ซือ้ / โอนเขา 37,926,773.00         17,227,057.56         666,950.00              169,980.79              6,327,278.31           3,902,414.79           405,717,171.43       -                           35,111,393.85         507,049,019.73       
โอน / ปรบัปรงุ -                           -                           936,000.00              2,918,420.00           -                           -                           -                           -                           (3,854,420.00)          -                           
โอนออก - อสงัหารมิทรพัย

เพื่อการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 11) (4,441,235.00)          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (4,441,235.00)          
จําหนาย / โอนออก (5,079,080.00)          -                           -                           (170,000.00)             (350,160.58)             (601,682.24)             (94,629,443.87)        -                           -                           (100,830,366.69)      
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 236,406,282.16       47,567,760.04         155,592,024.55       21,242,436.64         31,264,154.05         44,945,439.49         2,508,933,528.97    -                           52,063,888.64         3,098,015,514.54    

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 -                           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       
คาเสือ่มราคา -                           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 - อสงัหารมิทรพัย

เพื่อการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 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 วันที ่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    
คาเสือ่มราคา -                           4,508,691.20           4,104,512.77           1,581,874.15           2,280,499.72           3,269,013.58           185,193,054.99       -                           -                           200,937,646.41       
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           (31,219.01)               (289,385.37)             (601,680.24)             (41,830,134.90)        -                           -                           (42,752,419.52)        
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2556 -                           12,997,764.39         66,406,911.98         17,942,955.25         22,684,060.07         28,752,730.12         1,016,093,824.27    -                           -                           1,164,878,246.08    

งบการเงินรวม

บาท
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ทีด่ิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ทีด่ินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ทีด่ิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสนิทรัพย

สํานกังาน ระหวางทาง

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 -                           -                           -                           -                           -                           -                           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           
โอนเขา -                           -                           -                           -                           623,672.53              -                           -                           -                           -                           623,672.53              
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 -                           -                           -                           -                           623,672.53              -                           4,147,897.12           -                           -                           4,771,569.65           

มูลคาสุทธิทางบัญชี
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    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 236,406,282.16       34,569,995.65         89,185,112.57         3,299,481.39           7,956,421.45           16,192,709.37         1,488,691,807.58    -                           52,063,888.64         1,928,365,698.81    

งบการเงินรวม

บาท
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ทีด่ิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

ทีด่ิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสนิทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 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    
ซือ้ / 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       
โอนออก / ปรับปรุง -                           -                           34,147,686.58         -                           -                           -                           -                           (34,147,686.58)        -                           
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย

เพื่อการลงทนุ (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 วันที ่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    
ซือ้ / โอนเขา 37,926,773.00         6,008,910.56           -                           305,980.79              2,199,153.32           560,747.66              10,539,940.63         33,938,953.85         91,480,459.81         
โอน / ปรับปรุง -                           -                           936,000.00              -                           -                           -                           -                           (936,000.00)             -                           
โอนออก - อสงัหาริมทรัพย

เพื่อการลงทนุ (ดูหมายเหตุ 11) (4,441,235.00)          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (4,441,235.00)          
จําหนาย / โอนออก (5,079,080.00)          -                           -                           -                           -                           (120,000.00)             (42,743,335.89)        -                           (47,942,415.89)        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 214,921,073.37       28,589,033.21         90,669,190.56         4,498,978.09           12,599,997.61         18,421,503.78         860,882,163.27       51,505,776.39         1,282,087,716.28    

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 -                           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       
คาเสือ่มราคา -                           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 วันที ่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       
คาเสือ่มราคา -                           4,214,934.31           2,752,037.82           154,717.33              816,660.37              1,459,197.07           68,895,482.98         -                           78,293,029.88         
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           (119,999.00)             (21,340,478.73)        -                           (21,460,477.73)        
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 -                           12,396,845.87         24,382,804.29         4,015,967.58           9,175,685.59           10,740,066.17         295,668,435.11       -                           356,379,804.61       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ทีด่ิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

ทีด่ิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสนิทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที ่1 มกราคม 2555 -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,200,320.86           -                           2,200,320.86           
โอนเขา -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           (980,424.34)             (980,424.34)             
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,219,896.52           -                           1,219,896.52           
โอนเขา -                           -                           -                           -                           623,672.53              -                           -                           -                           623,672.53              
จําหนาย / โอนออก -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2556 -                           -                           -                           -                           623,672.53              -                           1,219,896.52           -                           1,843,569.05           

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันท ี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       
ณ วันท ี31 ธันวาคม 2556 214,921,073.37       16,192,187.34         66,286,386.27         483,010.51              2,800,639.49           7,681,437.61           563,993,831.64       51,505,776.39         923,864,342.62       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2556 2555 2556 2555

คาเสือ่มราคาสําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการ 189.25        138.20        70.66          63.68          

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 11.69          8.27            7.63            5.11            
รวม 200.94        146.47        78.29          68.79          

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนกอนหักคาเสือ่มราคาสะสมของอุปกรณไดตัดจําหนาย

คาเสือ่มราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 416.30        360.60        43.80          34.67          

การโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสนิคาคงเหลือดวย

มูลคาสทุธติามบัญชีพรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการ

จําหนาย สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 37.53          74.51          21.40          61.00          

การโอนสนิคาเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม 10.04          22.77          10.54          22.77          

บริษัทไดรวมดอกเบ้ียเงินกูยืม เปนรายจายฝายทุนของ

ตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตุ 25) 2.44            0.99            0.98            0.99            

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

มูลคาสทุธติามบัญชีของสนิทรัพยภายใตสญัญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 18)

   - เคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา 875.27        841.02        127.27        217.63        

   - ยานพาหนะ 12.39          12.31          5.96            6.63            

รวม 887.66        853.33        133.23        224.26        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลานบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา 
ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
(ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 
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อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสญัญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สญัญาเชาอสงัหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท 3 ป 0.10              -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท 1 ป 0.05              -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด บริษัท 3 ป 0.05              -

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2556

 

13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,121,430.99      4,416,666.43      -                      -                      

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (36,705,804.56)  (21,576,533.18)  (15,186,159.94)  (5,252,360.30)    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจกร
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การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้ 

1 มกราคม 2556 กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2556 กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 5,149,988.15           752,055.54              5,902,043.69           550,000.00              -                           550,000.00              

สนิคาคงเหลือ 642,624.57              (249,469.01)            393,155.56              642,624.57              (249,469.01)            393,155.56              

อสงัหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,260,569.76           -                           2,260,569.76           2,260,569.76           -                           2,260,569.76           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 243,979.30              99,787.64                343,766.94              243,979.30              99,787.64                343,766.94              

ประมาณการหนี้สนิ 8,607,446.79           (1,485,994.63)         7,121,452.16           884,992.72              543,834.21              1,428,826.93           

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 11,026,425.57         (908,665.76)            10,117,759.81         11,026,425.57         (3,715,629.89)         7,310,795.68           

รวม 27,931,034.14         (1,792,286.22)         26,138,747.92         15,608,591.92         (3,321,477.05)         12,287,114.87         

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (45,090,900.89)       (12,632,220.60)       (57,723,121.49)       (20,860,952.22)       (6,612,322.59)         (27,473,274.81)       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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1 มกราคม 2555 กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 5,700,827.74           (550,839.59)            5,149,988.15           -                           550,000.00              550,000.00              

สนิคาคงเหลือ 766,618.26              (123,993.69)            642,624.57              766,618.26              (123,993.69)            642,624.57              

อสงัหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,599,655.23           (339,085.47)            2,260,569.76           2,599,655.23           (339,085.47)            2,260,569.76           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 506,073.80              (262,094.50)            243,979.30              506,073.80              (262,094.50)            243,979.30              

ประมาณการหนี้สนิ 8,710,923.63           (103,476.84)            8,607,446.79           1,443,488.74           (558,496.02)            884,992.72              

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 23,928,564.38         (12,902,138.81)       11,026,425.57         20,616,659.04         (9,590,233.47)         11,026,425.57         

รวม 42,212,663.04         (14,281,628.90)       27,931,034.14         25,932,495.07         (10,323,903.15)       15,608,591.92         

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (31,977,082.71)       (13,113,818.18)       (45,090,900.89)       (15,656,612.50)       (5,204,339.72)         (20,860,952.22)       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชี 9,786,206.21       28,678,559.34     1,019,072.03       7,992,698.80       

ตั๋วสัญญาใชเงิน 11,000,000.00     65,000,000.00     11,000,000.00     65,000,000.00     

ทรัสตรีซีท -                       281,611,400.70   -                       9,824,178.00       

รวม 20,786,206.21     375,289,960.04   12,019,072.03     82,816,876.80     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

เจาหนี้ ประเภทสนิเช่ือ 2556 2555 อางอิงอัตราดอกเบี้ย

บริษัท

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 35.00                  35.00                  MOR

ธนาคาร ตั๋วสญัญาใชเงิน 65.00                  65.00                  MLR

ธนาคาร ทรัสตรีซที/เลตเตอรออฟเครดิต 220.00                220.00                MLR

ธนาคาร ซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 64.52                  64.52                  

รวม 384.52                384.52                

บริษัทยอย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23.00                  23.00                  MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซที/เลตเตอรออฟเครดิต -                      281.40                MLR

ธนาคาร ซือ้ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา -                      42.21                  

รวม 23.00                  346.61                

วงเงิน (ลานบาท)

 

กลุมบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและท่ีจะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัย
สิ่งปลูกสรางเพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของกลุมบริษัทไดเขา
ค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้งบริษัทไดเขาค้ําประกันสินเช่ือของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 
และ 12) 
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15. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เจาหนี้การคา

กิจการอ่ืน 676,242,923.76  231,899,539.80  656,104,177.32  216,919,708.02  

กิจการที่เก่ียวของกัน 715,725.29         -                      7,880,283.30      31,883,701.24    

รวม 676,958,649.05  231,899,539.80  663,984,460.62  248,803,409.26  

คาใชจายคางจาย 56,410,644.96    53,779,930.21    24,576,352.46    18,796,904.82    

เจาหนี้จากการซือ้ทรัพยสนิ 12,961,716.41    1,773,639.12      884,344.12         1,702,359.12      

เจาหนี้อ่ืน 3,099,349.26      6,135,967.23      1,085,619.02      3,772,579.98      

รวม 72,471,710.63    61,689,536.56    26,546,315.60    24,271,843.92    

รวมทั้งหมด 749,430,359.68  293,589,076.36  690,530,776.22  273,075,253.18  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

16. หน้ีสินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

หน้ีสินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 17 65,158,139.35    92,440,664.33    61,272,000.00    88,132,664.33    

หนี้สนิภายใตสญัญาเชาการเงิน 18 191,345,977.41  155,978,893.89  44,590,178.36    48,762,541.48    

รวม 256,504,116.76  248,419,558.22  105,862,178.36  136,895,205.81  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท
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17. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 283,230,139.35  322,484,103.04  268,594,000.00  317,289,963.69  

หัก สวนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งป (65,158,139.35)  (92,440,664.33)  (61,272,000.00)  (88,132,664.33)  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 218,072,000.00  230,043,438.71  207,322,000.00  229,157,299.36  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

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

เพิม่ข้ึน 55,437,252.95    275,062,747.05  40,437,252.95    275,062,747.05  

ลดลง (94,691,216.64)  (50,539,478.08)  (89,133,216.64)  (45,523,478.08)  

ยอดคงเหลือ 283,230,139.35  322,484,103.04  268,594,000.00  317,289,963.69  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดังน้ี 

อางองิ

วงเงนิ เจาหน้ี 2556 2555 2556 2555 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1 ธนาคาร -          43.88      -          29.51      มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

2 ธนาคาร 35.00      35.00      7.70        14.90      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

3 ธนาคาร 30.00      30.00      26.80      7.50       ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลานบาท

4 ธนาคาร 150.00    150.00    126.96    136.66    ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 78

งวด ๆ ที่ 1 - 77 งวดละ 0.32 ลาน

บาท และงวดที่ 78 งวดละ 2.16

ลานบาท

5 ธนาคาร 130.90    130.90    102.53    128.72    ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2560 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 2.18 ลานบาท

6 ธนาคาร 7.00        -          4.60        -         ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 352.90    389.78    268.59    317.29    

บริษัทยอย

7 ธนาคาร 20.00      20.00      -          3.30       ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

8 ธนาคาร 5.00        5.00        0.89        1.89       ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

9 ธนาคาร 15.00      15.00      13.75      -         ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลานบาท

รวม 40.00      40.00      14.64      5.19       

รวมท้ังหมด 392.90    429.78    283.23    322.48    

วงเงนิ มูลหนี้

ลานบาท

กลุมบริษัทไดจดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางท่ีมีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัย
สิ่งปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการของกลุมบริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยในนาม
บริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 
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18. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา

สัญญาเชาการเงิน

1 184,846,918.79   40,979,347.33     225,826,266.12   38,091,119.74     5,099,422.00       43,190,541.74     142,605,317.49   32,605,836.22     175,211,153.71   35,388,965.08     7,669,880.76       43,058,845.82     

2 - 5 484,701,430.20   49,386,115.59     534,087,545.79   51,413,840.06     2,733,391.95       54,147,232.01     381,928,833.70   43,176,690.71     425,105,524.41   88,853,504.04     7,792,574.69       96,646,078.75     

669,548,348.99   90,365,462.92     759,913,811.91   89,504,959.80     7,832,813.95       97,337,773.75     524,534,151.19   75,782,526.93     600,316,678.12   124,242,469.12   15,462,455.45     139,704,924.57   

สัญญาขายและเชากลับคืน

1 6,499,058.62       1,621,256.67       8,120,315.29       6,499,058.62       1,621,256.67       8,120,315.29       13,373,576.40     645,078.56          14,018,654.96     13,373,576.40     645,078.56          14,018,654.98     

2 - 5 20,280,682.66     2,708,644.26       22,989,326.92     20,280,682.66     2,708,644.26       22,989,326.92     1,687,519.76       17,169.40            1,704,689.16       1,687,519.76       17,169.40            1,704,689.15       

26,779,741.28     4,329,900.93       31,109,642.21     26,779,741.28     4,329,900.93       31,109,642.21     15,061,096.16     662,247.96          15,723,344.12     15,061,096.16     662,247.96          15,723,344.13     

รวม

1 191,345,977.41   42,600,604.00     233,946,581.41   44,590,178.36     6,720,678.67       51,310,857.03     155,978,893.89   33,250,914.78     189,229,808.67   48,762,541.48     8,314,959.32       57,077,500.80     

2 - 5 504,982,112.86   52,094,759.85     557,076,872.71   71,694,522.72     5,442,036.21       77,136,558.93     383,616,353.46   43,193,860.11     426,810,213.57   90,541,023.80     7,809,744.09       98,350,767.89     

696,328,090.27   94,695,363.85     791,023,454.12   116,284,701.08   12,162,714.88     128,447,415.96   539,595,247.35   76,444,774.89     616,040,022.24   139,303,565.28   16,124,703.41     155,428,268.69   

2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ 
ละ 4.97 ลานบาท และ 20.68 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป จํานวนเงิน 191.35 ลานบาท (ป 2555: 155.98 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 44.59 ลานบาท (ป 
2555: 48.76 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหน้ีสินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  

บุคคลที่เก่ียวของกันไดเขาค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ในป 2556 บริษัทไดทําสัญญาขายเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาและเชากลับคืนกับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญา
เชาการเงิน จํานวนเงิน 27 ลานบาท และบริษัทไดขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาใหแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดทําสัญญา
เชาการเงิน ทั้งน้ี บริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชาการเงิน จํานวนเงิน 22.50 ลานบาท (ป 2555: 53.43 ลานบาท) 

19. หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555

หน้ีสนิตามสญัญาซือ้กลับคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหน้ีสนิจากคดีความฟองรอง 41,682,389.73           35,671,298.36           

รวม 101,793,303.37         95,782,212.00           

หัก กรมบังคับคดีจายเงินใหโจทก (18,954,272.85)          -                             

คงเหลือ 82,839,030.52           95,782,212.00           

งบการเงินรวม

บาท

 

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม

ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหน้ีกับบริษัทลีสซิ่ง เน่ืองจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบ้ียเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญารับสภาพหน้ี โดย
เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมท้ังกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหน้ีสินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหน้ีตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียน จํานวน
เงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 8) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีที่บริษัทยอยจะเรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลาน
บาท 

กลุมบริษัทและกรรมการบริษัทมีคดีความฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ีขางตน อยางไรก็ตาม บริษัทยอย
ไดบันทึกประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับผลเสียหายและคาเบี้ยปรับตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ (ดูหมายเหตุ 
31.1) ทั้งน้ี บริษัทยอยไดจัดประเภทบัญชีประมาณการหน้ีสินดังกลาวเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

กลุมบริษัทและกรรมการบริษัทไดถูกกรมบังคับคดีขออายัดสิทธิเรียกรองเงินฝากสถาบันการเงิน และกรมบังคับคดีไดจายเงินที่ถูก
อายัดดังกลาวใหแกโจทก (ดูหมายเหตุ 5)  
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20. ผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 12,879,143.89    7,365,935.59      7,144,134.62      4,424,963.58      
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 12,879,143.89    7,365,935.59      7,144,134.62      4,424,963.58      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

มูลคาปจจบุันของภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน ณ วนัที่ 1 มกราคม 7,365,935.59    8,550,763.03    4,424,963.58    6,276,038.02    

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตนทุนบริการปจจบุัน 6,425,317.82    1,634,349.45    3,330,118.85    1,040,752.13    

     ตนทุนดอกเบี้ย 232,196.64       308,001.11       151,072.04       235,351.43       

     ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรประกันภยั (798,963.62)      -                   (622,019.85)      -                   

หน้ีสินลดลงจากการเกษียณและเลิกจาง (345,342.54)      (3,127,178.00)   (140,000.00)      (3,127,178.00)   

มูลคาปจจบุันของภาระผูกพนัผลประโยชนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 12,879,143.89  7,365,935.59    7,144,134.62    4,424,963.58    

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแกพนักงานท่ี

เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 300 วัน 
หรือ 10 เดือน 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (แสดงดวยคาเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก) มีดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4.05 - 4.31 3.75 4.19 3.75

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 5 5 5 5

อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

รอยละ
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ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการจาก

ตารางมรณะป 2551 

21. ทุนเรือนหุนและการจายเงินปนผล 

บริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปน้ี 

จายเงินปนผล 

- จายเปนหุนปนผล ในอัตราสวน 7 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เปนจํานวนเงินรวม 72.32 ลานบาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.01587302 บาท เปนจํานวนเงินรวม 8.04 ลานบาท เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน 80.36 ลานบาท 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการจายหุนปนผลดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 
2556 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 506,250,000 บาท เปนจํานวนเงิน 506,249,953 บาท โดยการตัดหุน
จดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 47 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

เพ่ิมทุน 

- มีมติพิเศษใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวนเงิน 506,249,953 บาท เปนจํานวนเงิน 578,571,375 บาท โดยการออก
หุนสามัญ จํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 
และวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ตามลําดับ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติ ดังตอไปน้ี 

จายเงินปนผล 

- จายเปนหุนปนผล ในอัตราสวน 8 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เปนจํานวนเงินรวม 56.25 ลานบาท และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.01388889 บาท เปนจํานวนเงินรวม 6.25 ลานบาท เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน 62.50 ลานบาท 

เพ่ิมทุน 

- มีมติพิเศษใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวนเงิน 450 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 506.25 ลานบาท โดยออก
หุนสามัญใหมจํานวน 56.25 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล โดยบริษัทไดดําเนินการจด
ทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 

บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 
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บริษัทยอย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 120 บาท รวมเปน จํานวนเงิน 30 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 4 บาท รวมเปน จํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล
ในอัตราหุนละ 40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท โดยที่
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 200 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดให
สัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 4 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท โดยท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใน
อัตราหุนละ 100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท โดยท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัท เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556 ไดใหสัตยาบันในการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 

22. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุนท่ี
จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงิน
ปนผลไมได 

23. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 
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24. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

ซือ้สนิคา 977,730,281.30  605,862,690.05  977,730,281.30  605,862,690.05  

วสัดุสิน้เปลืองใชไป 20,068,715.41    13,144,914.28    20,075,384.44    13,272,204.28    

คาใชจายเกีย่วกบัพนักงาน 161,107,378.53  150,656,468.21  70,860,694.00    63,468,254.34    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 82,261,171.40    74,752,474.09    3,056,375.46      2,670,991.39      

คาเชาและคาบริการอื่น 8,470,407.08      8,107,398.28      2,993,672.91      2,848,559.66      

คาเบี้ยประกนัภยั 7,430,650.60      5,932,425.38      1,951,351.70      1,745,288.77      

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 20,628,251.56    18,452,851.00    1,212,748.79      1,575,800.87      

คาเสือ่มราคา 200,961,809.64  146,473,254.66  78,293,029.88    68,787,875.06    

คาสงเสริมการขาย 27,307,591.60    27,175,949.53    12,989,202.38    16,780,713.48    

คาธรรมเนียม 10,707,657.45    9,615,585.05      7,342,540.06      6,955,678.92      

หนี้สงสยัจะสญูและขาดทุนจากการดอยคา 3,814,111.29      2,413,367.95      48,150.00           2,344,100.85      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 28,663,997.70    -                      28,663,997.70    -                      

ประมาณการหน้ีสนิ 6,011,091.37      6,011,091.37      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

 

25. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

2556 2555 2556 2555

ดอกเบี้ยจาย 74,237,754.65   59,139,814.46   35,276,400.99   34,460,673.77   

คาธรรมเนียมธนาคาร 3,535.00            416,998.50        -                     400,600.00        

รวม 74,241,289.65   59,556,812.96   35,276,400.99   34,861,273.77   

หกั ดอกเบี้ยจายที่ถอืเปนรายจายฝายทุน (2,444,795.62)   (989,140.31)      (980,749.42)      (989,140.31)      

สทุธิ 71,796,494.03   58,567,672.65   34,295,651.57   33,872,133.46   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท
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26. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของกลุมบริษัท ในป 2556 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 1.91 ลานบาท (ป 2555: 2.10 ลานบาท) ในงบ
การเงินรวม และจํานวนเงิน 1.00 ลานบาท (ป 2555: 0.94 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

27. ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของกลุมบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คํานวณขึ้นในอัตราที่กําหนดโดย

กรมสรรพากรจากกําไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในประมวลรัษฎากร กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนคาใชจายท้ังจํานวนในแตละปบญัชีและบันทึกภาระสวนที่คางจายเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม 2554 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังน้ี 

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินไดปจจบุัน

สําหรับปปจจุบัน 11,742,356.92    18,523,392.96    -                      -                      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกตางช่ัวคราว 14,424,506.82    26,060,371.38    9,933,799.64      14,187,910.36    

การลดอัตราภาษีเงินได -                      1,335,075.70      -                      1,340,332.51      

คาใชจายภาษีเงินได 26,166,863.74    45,918,840.04    9,933,799.64      15,528,242.87    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แทจริง 

อัตราภาษี อัตราภาษี

(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 98,758,235.18 210,240,094.26 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 19,751,647.04 23 48,355,221.68 

รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายทางภาษี 10,687,968.31 3,201,175.80 

รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษี (16,579,092.86) (39,336,522.42)

คาใชจายที่มีสทิธิหักไดเพ่ิมข้ึน (11,791,965.75) -     

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม 9,683,921.62 17,551,692.88 

ขาดทุนสะสมทางภาษี (3,715,629.89) (11,248,174.98)

ผลขาดทุนปปจจุบัน 3,705,508.45 -     

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน 12 11,742,356.92 9 18,523,392.96 

การเปล่ียนแปลงผลแตกตางช่ัวคราว 14,424,506.82 26,060,371.38 

การลดอัตราภาษีเงินได -     1,335,075.70 

คาใชจายภาษีเงินได 26 26,166,863.74 22 45,918,840.04 

2556 2555

งบการเงินรวม

 

อัตราภาษี อัตราภาษี

(รอยละ) บาท (รอยละ) บาท

กําไรกอนภาษีเงินได 70,280,044.45 146,046,482.33 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20 14,056,008.89 23 33,590,690.94 

รายจายที่ไมใหถือเปนรายจายทางภาษี 6,648,383.73 -     

รายไดที่ไดรับการยกเวนภาษี (9,999,836.00) (25,654,421.30)

คาใชจายที่มีสทิธิหักไดเพ่ิมข้ึน (6,988,926.73) -     

ขาดทุนสะสมทางภาษี (3,715,629.89) (7,936,269.64)

ภาษีเงินไดสําหรับปปจจุบัน - -     - -     

การเปล่ียนแปลงผลแตกตางช่ัวคราว 9,933,799.64 14,187,910.36 

การลดอัตราภาษีเงินได -     1,340,332.51 

คาใชจายภาษีเงินได 14 9,933,799.64 11 15,528,242.87 

2556 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานสอดคลองกับรายงานภายในสําหรับใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานของผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกลุมบริษัท คือ กรรมการบริษัท 

กลุมบริษัทประกอบกิจการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถฟอรคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง ดังน้ัน กลุมบริษัทมี
สวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวกัน คือ ในประเทศไทย 

29. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ดังน้ี  

บริษัท 

29.1 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

29.1.1 สัญญาจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.45 ลานบาท และเดือนละ 1,000 ปอนด 

29.1.2 สัญญาเชาที่ดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.09 ลานบาท 

29.1.3 สัญญากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน และคาบริการอ่ืน จํานวนเงิน 6.08 ลานบาท 

29.2 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท 

29.3 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

29.3.1 จากการค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 534.85  
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.3.2 จากการคํ้าประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของลูกคา มูลหน้ีคงเหลือ จํานวนเงิน 2.49 ลานบาท 

29.3.3 จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญาจาง ราคาทุนทรัพย 1 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการเจรจา 

บริษัทยอย 

29.4 ภาระผูกพันท่ีตองจายตามสัญญาดังตอไปน้ี 

29.4.1 สัญญาเชาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสรางกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.20 ลานบาท และ
บริษัทอื่น อัตราคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท 

29.4.2 สัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาบริการเดือนละ 0.95 ลานบาท 

29.4.3 สัญญาวาจางบริการ อัตราคาบริการเดือนละ 0.42 ลานบาท 

29.5 หนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชในการคํ้าประกัน จํานวนเงิน 0.68 ลานบาท  
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29.6 หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปน้ี 

29.6.1 จากการเขารวมค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 25.33 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.6.2 จากการเขารวมค้ําประกันหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 4.47 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.6.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุนทรัพย 
66.54 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 31) 

29.6.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ฐานผิดสัญญา และถูกเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยเรียกชําระคาเชาที่ดิน จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 ลานบาท 

30. การเปดเผยเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความเช่ือม่ันของตลาด
และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุม
บริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของผูถือหุน อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญ 

30.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

30.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการท่ี

คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปน้ี 

30.3.1 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร
และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 
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30.3.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท สวนใหญเก่ียวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สนิทรัพย หนี้สนิ สนิทรัพย หนี้สนิ

เยน (ญ่ีปุน) -                0.43               -                0.43               

ดอลลารสหรัฐอเมริกา -                19.75            -                7.22               

ดอลลารสงิคโปร -                0.02               -                -                

ลาน

2556 2555

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

30.3.3 ความเส่ียงดานสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังน้ัน บริษัทจึงคาดวาจะไมได
รับความเสียหายจากการเรียกชําระหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ันเกินกวาจํานวนท่ีไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว 

30.4 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหน้ีการคา ซึ่งมีการใหสินเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทางการเงิน โดยสวน
ใหญเปนเจาหน้ีการคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

31. คดีฟองรอง 

บริษัท 

31.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (กลุม
บริษัท) และกรรมการบริษัทถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุนทรัพย 
66.54 ลานบาท เน่ืองมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในการขาย
ทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหน่ึงซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส 
จํากัด เขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดังกลาว อยางไรก็
ตาม บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นฟองดําเนินคดีกับเจาหน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจากการชําระมูลหน้ีที่สูงเกินไป จํานวน
ทุนทรัพย 49.60 ลานบาท ทั้งน้ี ศาลช้ันตนไดมีคําสั่งใหรวมพิจารณาคดีทั้งสอง (ดูหมายเหตุ 19) 
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เม่ือวันที่ 14 กรกฏาคม 2552 ศาลช้ันตน และวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัท เดอะเครน 
เซอรวิส จํากัด และกลุมบริษัทและกรรมการบริษัทรวมกันจายชําระหนี้ จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบ้ียปรับชดเชย
ความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันที่ 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา และขอทุเลาการบังคับคดีระหวางฎีกา นอกจากน้ี กลุมบริษัทและกรรมการบริษัทไดถูก
กรมบังคับคดีอายัดเงินฝากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 5) 

ทั้งน้ี บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับผลเสียหายและคาเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย
ตามคําพิพากษาของศาลช้ันตนภายใตบัญชี “ประมาณการหน้ีสิน” ทั้งจํานวนแลว (ดูหมายเหตุ 19) อยางไรก็ตามฝายบริหาร
ของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากคดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จะเปน
ผูรับผิดชอบผลเสียหายดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มี
ความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว 

บริษัทยอย 

31.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ถูกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกชําระคาเชาท่ีดิน จํานวนเงิน  13.60 ลาน
บาท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญาเชา บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฎิเสธวาไมไดเปนคูสัญญาตามท่ีกลาวอาง เน่ืองจากบริษัทยอย
ทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวกับกรรมการบริษัทยอย  ปจจุบันบริษัทยอยไดเลิกใชประโยชนจากที่ดินดังกลาว รวมท้ังได
บันทึกประมาณการคาเชาที่ดินภายใตบัญชี “คาใชจายคางจาย”  

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาท่ีดินกับกรรมการบริษัท
ยอย โดยในวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยไดบอกเลิกสัญญาเชาท่ีดินดังกลาวแลว ซึ่งตามสัญญาเชาระบุวาอาคารบน
ที่ดินท่ีเชาจะตกเปนของผูใหเชาหรือตองรื้อถอนออกไป อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดเจรจากับผูใหเชาขอใหผูใหเชาซื้อ
อาคารบนที่ดินแทนการให เปลาหรือรื้อถอน ผูใหเชาตกลงโดยขอชําระราคาดวยการหักกลบหน้ีกับคาเชาท่ีบริษัทยอยติด 
คางชําระอยูตามท่ีไดตกลงกัน อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 6.20 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 4) ซึ่งคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถา
หากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย 

สวนท่ี 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชา
รายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตาม
จํานวนคาเชาตอเดือนท่ีผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนอัตราคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
บริษัทยอยไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหาย จํานวนเงิน 10.67 ลานบาท 

ดังน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนที่ 1 และสวนที่ 2 รวมเปนจํานวนเงิน 16.87 ลาน
บาท อยางไรก็ตาม หากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินท่ีไดต้ังสํารองเผ่ือความเสียหายดังกลาว 
กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินน้ันท้ังจํานวน 
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31.3 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท 
ทั้งน้ี ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน และศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก 

ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับผลเสีย
หายจากคดีความดังกลาว 

32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2557 บริษัทไดทําสัญญาขายท่ีดินเปลากับบริษัทอื่น มูลคาขายตามสัญญา จํานวนเงิน 500 ลานบาท (ดูหมาย
เหตุ 11) 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 




