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เป็นผูน้ ำดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรกำรจดักำรดำ้นกำร
ขนส่ง  ด้วยควำมมุ่งมัน่และควำมพร้อมของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ยกขนท่ีหลำกหลำยในทวีปเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและตอบสนองควำมพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคำ้ 

 
 
 
 

    
 

 
 

 ยกระดับกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมกับควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้และคุม้ค่ำในเชิงธุรกิจ 

 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้องค์กรโดยกำรจัดหำบริกำรท่ีมี
มำตรฐำนและเหมำะสมกบัลกัษณะงำนของลูกคำ้ 

 น ำ เ ท คโนโลยี ท่ี ทันสมัย ของ เ ค ร่ื อ ง จัก ร จ ำก
ต่ำงประเทศเขำ้มำพฒันำใชใ้นประเทศไทย 

 สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดับสำกลให้เป็นท่ี
ยอมรับของลูกคำ้และบุคคลทัว่ไป 

 มุ่งเน้นกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

 พฒันำคุณภำพชีวิต และเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน
ของบุคลำกรในองคก์ร  

 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
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ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 
 2555 

งบการเงนิ 
รวม 

+ / - 
(%) 

2556 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

2557 
งบการเงนิ 

รวม 

+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 
สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 
 

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

 
 

+57.14 
+38.39 
+ 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 

 
 

584.27 
2,726.23 

552.82 
1,313.22 
1,413.01 

 
 

-26.21 
-11.91 
-51.00 
-31.35 
+19.55 

+ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 
รำยไดร้วม 
ก ำไรขั้นตน้ 
EBITDA 
ก ำไรสุทธิ 
 

 
 

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 

1,414.01 
354.46 
377.53 

72.59 

 
 

+11.49 
+ 9.83 
+10.77 

-7.49 
-10.39 
-55.82 

 
 

402.20 
665.48 

1,067.68 
345.61 
542.32 
236.38 

 
 

-50.19 
+9.71 
-24.49 
-2.50 

+43.65 
+225.64 

 
 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง(เท่ำ) 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 
อตัรำก ำไรขั้นตน้(%) 
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 

 
 

0.46 
1.51 
5.92 

15.82 
30.02 
12.46 

 
 
 

 
 

0.70  
1.62 
7.99 
6.31 

25.07 
5.08 

 
 
 

 
 

1.06 
0.93 
0.77 

18.22 
32.37 
19.00 

 
 
 

 
 

งบดลุ 

งบก ำไรขำดทุน 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2557 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตวัลงต่อเน่ืองจำกปี 2556 โดยมีอตัรำกำร

เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจหรือ GDP เพียงแค่ร้อยละ 0.7 อนัเป็นผลมำจำกภำวะกำรเมืองในประเทศท่ีมีควำมขดัแยง้รุนแรง

ต่อเน่ืองจนเกิดกำรรัฐประหำรในเดือนพฤษภำคม 2557 ท ำให้กำรลงทุนทั้งของภำครัฐและเอกชน ชะลอตวัลง นอกจำกน้ี

ในช่วงคร่ึงปีหลงัเศรษฐกิจโลกยงัไดรั้บผลกระทบจำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนัลดลงอยำ่งรวดเร็ว  กำรยติุมำตรกำร QE ของประเทศ

สหรัฐอเมริกำ รวมถึงปัญหำกำรก่อกำรร้ำยท่ีทวคีวำมรุนแรงข้ึน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในตลำดเงิน ตลำดทุน และ

กำรส่งออก ท ำใหก้ำรบริหำรจดักำรธุรกิจท ำไดย้ำกข้ึนตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัค่อนขำ้งสูง ส่งผลใหบ้ริษทัมียอดรำยรับลดลง 

แต่คณะกรรมกำรบริษทัก็ไดร่้วมกบัผูบ้ริหำรอยำ่งใกลชิ้ดก ำหนดกลยทุธ์ใหมี้กำรลดภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกำรลงทุน ดว้ย

กำรขำยทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดน้ ำเงินเขำ้ช ำระหน้ีของธนำคำรและสถำบนักำรเงิน ท ำใหภ้ำระดอกเบ้ียจ่ำยลดลง และ

ก ำไรของบริษทัเพ่ิมข้ึนกวำ่ปี 2556 

ในนำมคณะกรรมกำรบริษทั ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ สถำบนักำรเงิน ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

ฝ่ำย ท่ีให้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยดีเสมอมำ และขอใหค้  ำมัน่วำ่จะร่วมกบัผูบ้ริหำรอยำ่งใกลชิ้ดในกำร

ก ำหนดกลยทุธ์ เพ่ือให้บริษทัสำมำรถฟันฝ่ำปัญหำอุปสรรค และ แข่งขนัไดใ้นตลำดภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลและกำรควบคุม

ภำยในท่ีดี รวมถึงกำรพฒันำศกัยภำพทำงธุรกิจของบริษทัใหป้ระสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน  เพ่ือ

ประโยชน์ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 

 
 
 
 
 
 

…………………..………. 
(ผศ.ดร.พบูิลย ์ ลิมประภทัร) 

ประธำนกรรมกำร 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2557 ภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกวิกฤตกำรเมืองซ่ึงเร่ิมมำตั้งแต่ปลำยปี 2556 

มีกำรยบุสภำจนถึงกำรเกิดรัฐประหำร และแมว้ำ่ภำวะกำรเมืองจะเร่ิมน่ิงลงตั้งแต่กลำงปี 2557 แต่กำรขบัเคล่ือนทำงเศรษฐกิจ

ยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ย่ำงเต็มท่ี โครงกำรลงทุนภำครัฐชะลอลง ในขณะท่ีกำรใชจ่้ำยของภำคเอกชนและประชำชน

ทัว่ไปก็ซบเซำ เศรษฐกิจฟ้ืนตวัชำ้ ท ำใหอ้ตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในปีท่ีผำ่นมำค่อนขำ้งต ่ำแค่ร้อยละ 0.7 เท่ำนั้น 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2557 แมว้ำ่จะมีรำยไดร้วมลดลงถึงร้อยละ 24 แต่ก็เป็นกำรลดลงของรำยได้

จำกกำรขำยซ่ึงเป็นผลกระทบโดยตรงจำกกำรลงทุนของโครงกำรสำธำรณูปโภคของภำครัฐท่ีชะลอตวัลงอยำ่งมำก ในขณะ

ท่ีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรซ่ึงบริษทัฯเนน้งำนท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรมหนกั เช่นโรงไฟฟ้ำ กลุ่มปิโตรเคมี น ้ ำมนั ฯลฯ ยงัมี

กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหส้ดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำย ต่อ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของบริษทัฯ อยูท่ี่ 38 : 62 ซ่ึงนบัวำ่

บริษทัฯ ยงัสำมำรถสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรใชป้ระโยชน์เคร่ืองจกัรชดเชยกบัค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจกัรท่ีลงทุนไวไ้ดเ้ป็นอยำ่ง

ดี  ในช่วงตน้ปี 2557 ท่ีผำ่นมำบริษทัฯไดข้ำยท่ีดินซ่ึงถือครองไวแ้ละยงัไม่ก่อใหเ้กิดรำยไดอ้อกไป และไดน้ ำเงินดงักล่ำวไป

ลดภำระหน้ีเงินกูท้  ำใหส้ำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียลง ส่งผลให้บริษทัฯมีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนในปีน้ีถึงร้อยละ 226 เม่ือ

เทียบกบัปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ นอกจำกน้ี ในเดือนสิงหำคม 2557 บริษทัฯยงัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจำกตลำดหลกัทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (MAI)ไปสู่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพและเตรียมควำมพร้อมท่ีจะรองรับ

กำรเจริญเติบโตต่อไปของบริษทัไดอ้ยำ่งคล่องตวัข้ึนในอนำคต 

ส ำหรับในปี 2558 บริษทัฯไดก้ ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะ 3 ปีถดัไปใหเ้ป็นช่วงเวลำแห่งกำรสร้ำง 

“ควำมยัง่ยนื” ใหก้บัธุรกิจ โดยใหค้วำมส ำคญัไม่เพียงแต่กบักำรเติบโตของรำยได ้และก ำไรในกำรด ำเนินงำน แต่ไดข้ยำยไป

ให้ควำมส ำคญัเพ่ิมเติมทั้งในดำ้นกำรตลำด ดำ้นบริกำร และดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์โดยในดำ้นกำรตลำดจะเสริมสร้ำงควำม

แข็งแกร่งให้กบักำรสร้ำง Corporate Image และ Branding ทั้ งในเร่ืองของสินคำ้ Zoomlion ท่ีบริษทัฯเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 

และกำรเป็นผูใ้หบ้ริกำรเช่ำและขนยำ้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ THE CRANE ซ่ึงบริษทัเป็นผูน้ ำในกำร

ให้บริกำรส ำหรับงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมหนกั ดว้ยควำมไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัทั้งเคร่ืองจกัรท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

และประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญอนัยำวนำน ท่ีบริษทัฯมิไดเ้พียงแต่ใหบ้ริกำร แต่ยงัร่วมเป็นคู่คิดใหค้  ำปรึกษำในกำรท ำงำน 

(Lifting Solution Provider) เพ่ือให้กำรยก / เคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ของลูกคำ้ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุดด้วย

รำคำท่ีเหมำะสม  ส ำหรับในดำ้นบริกำรและดำ้นทรัพยำกรมนุษย ์บริษทัฯจะเนน้กำรปรับปรุงและพฒันำกำรใหบ้ริกำรใหมี้

คุณภำพอนัเป็นเลิศ มีมำตรฐำนอนัเป็นสำกล บุคลำกรของบริษทัมีกำรพฒันำควำมรู้และควำมเช่ียวชำญ มีศกัยภำพท่ีดีและ

พร้อมท่ีจะปฏิบัติงำนในภำวะกำรแข่งขันท่ีมีควำมรวดเร็วและรุนแรงข้ึนในอนำคตอันใกล้ทั้ งจำกผู ้ประกอบกำร

ภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศ หลงัจำกเขำ้สู่ AEC ในปลำยปี 2558 น้ี  
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นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมีแผนงำนท่ีจะเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเช่ำและขนยำ้ย

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ โดยจดักลุ่มลูกคำ้เพ่ือให้สำมำรถสนองตอบและบริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งใกลชิ้ดข้ึน อำทิเช่น งำนฐำนรำกท่ี

ตอ้งใชร้ถคลอเลอร์เครนขนำดเลก็ซ่ึงจะมีปริมำณงำนมำกข้ึนจำกโครงกำรทั้งของภำครัฐและเอกชน หรืองำนขนส่งสินคำ้ท่ี

ตอ้งใชร้ถเครนหรือรถยกตู ้ท่ีขยำยตวัมำกข้ึนบริเวณท่ำเรือแหลมฉบงั เป็นตน้  ส่วนธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครน Zoomlion  

บริษทัฯไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงองคก์ร จดัตั้ง Zoomlion Business Unit ข้ึนเพ่ือใหบ้ริหำรจดักำรผลิตภณัฑ ์Zoomlion เป็นไป

แบบรวมศูนยค์รบวงจร ทั้งกำรขำยและกำรบริกำรหลงักำรขำย และยงัไดเ้พ่ิมทีมงำนขำยและบริกำรหลงักำรขำยใหมี้ควำม

พร้อม เพ่ือรุกตลำดอยำ่งเตม็ท่ี รองรับโอกำสจำกกำรลงทุนงำนสำธำรณูปโภคของภำครัฐและกำรขยำยตวัของตลำดในช่วง

ต่อไป 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่อยำ่งเต็มเป่ียมในกำรสร้ำงกำรเติบโตธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืนถำวร ดว้ยกำรพฒันำทั้งในส่วนของ

เคร่ืองจักรกลหนัก บุคลำกร ระบบงำน และเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในทุกๆมิติ กำรสร้ำง

พนัธมิตรกบัคู่คำ้ท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ 

รวมถึงกำรขยำยบทบำทในกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ิมข้ึน ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรปัจจยัควำม

เส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วและอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรไดด้ว้ยควำมระมดัระวงั  

 
 
 

   ……………………… 
 ( นำยเจษฎำ  พรหมจำต ) 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั ชูไก จ ำกดั(มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน คือนำยวชัรินทร์ดวงดำรำนำย

สุรินทร์ เปรมอมรกิจ และนำงวรีะวรรณ  บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้น

ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด   

ในรอบปีท่ีผำ่นมำคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯให้

ก ำกบัดูแล โดยในรอบปีบญัชี 2557 ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมทั้งส้ิน 9 คร้ัง ซ่ึงในกำรประชุมไดใ้ห้ผูบ้ริหำร ฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเขำ้ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้งัน้ี  

1. สอบทำนใหมี้รำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

สอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลและงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ของบริษทัฯ ร่วมกบัผูส้อบบญัชี รวมทั้งกำรเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัและรับทรำบขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยมี

กำรแลกเปล่ียนควำมคิดร่วมกบัผูส้อบบญัชีฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กระบวนกำรจดัท ำและกำร

เปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้

2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

สอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก

เช่น รำยงำนกำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในส ำหรับปี 2557 และพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบ ตลอดจน

รับทรำบผลกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยไดเ้สนอฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ พิจำรณำ

ปรับปรุงแกไ้ขตำมควรแก่กรณี รวมทั้งติดตำมผลควำมคืบหนำ้กำรปรับปรุงแกไ้ขอยำ่งต่อเน่ือง 

3. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

รับทรำบและทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯในดำ้นต่ำงๆ กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน กำรบริหำร

ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนส ำหรับธุรกิจท่ีด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนัรวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับแผนกำรลงทุน

เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

4. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

รับทรำบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่นพระรำชบัญญติัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศและ

ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ประกำศขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมพิจำรณำ คดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ และขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 ให้แต่งตั้ง นำยประวิทย ์วิวรรณธนำนุตร์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 

หรือ นำยบรรจง พิชญประสำธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ นำยเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 

2787 หรือ นำยไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั หรือผูส้อบบญัชีท่ำน
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อ่ืนภำยในส ำนกังำนเดียวกนั เป็นผูล้งลำยมือช่ือในรำยงำนกำรตรวจสอบและสอบทำนของบริษทัฯ รวมทั้งเสนอจ ำนวน

เงินค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรับปี 2558 

6. จำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

พิจำรณำกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ตำมท่ีผูส้อบบญัชีได้

เปิดเผยในงบกำรเงินรวม ซ่ึงโดยทัว่ไปรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติทัว่ไป ส ำหรับรำยกำรท่ี

เกิดข้ึนระหว่ำงกลุ่มบริษทักบักรรมกำรนั้นเป็นไปตำมสัญญำและขอ้ตกลงท่ีมีระหว่ำงกนั และในส่วนของเงินกูย้ืมนั้น

เป็นไปเพ่ือเสริมสภำพคล่องโดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นวำ่ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป เช่ือถือ

ได ้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

และระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
 
  
         .............................................. 
              นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ 
          ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 

 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “CRANE”) 

ช่ือภำษำองักฤษ : Chu Kai Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ : ใหบ้ริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนำดใหญ่  

 : เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลใหม่ ประเภทรถเครน ยีห่อ้ ZOOMLION  

จำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 

 : จ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ส ำหรับงำนก่อสร้ำง กำรยก

และขนยำ้ย รวมถึงกำรขนส่ง 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 42/62 หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 7 ต  ำบลบำงแกว้อ ำเภอบำงพลี  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ท่ีตั้งบริษทัยอ่ย : บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”) 

42/51 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี 

 จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

 : บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) 

195/95 หมู่ 95 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี20230 

 : บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) 

4/2 หมู่ 4 ต ำบลนิคมพฒันำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 

 : บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (“TCH”) 

42/62 หมู่ท่ี 14 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

Home Page : www.chukai.co.th 

เลขทะเบียนบริษทั :  0107548000412 

โทรศพัท ์ : 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 

โทรสำร : 0-2316-6574, 0-2316-6637 

ทุนจดทะเบียน : 626,784,419.00 บำท 

ทุนจดทะเบียน : 626,783,520.00 บำท 

 
 
 
 
 
 

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

   

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จ ำกดั 

เลขท่ี 62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 0-2229-2800  โทรสำร  0-2654-5642 

 

ผูส้อบบญัชี : บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 

ชั้น 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี 100-19 ถนนพระรำม 9  

เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ 0-2645-0080  โทรสำร  0-2645-0020  

 

ท่ีปรึกษำกฎหมำย : คุณพลกฤษณ์  กฤษณสุวรรณ 

เลขท่ี 85/1 ซอยประชำอุทิศ 54 แยก 1 แขวงบำงมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์ 0-2539-0410  โทรสำร  0-2539-0411 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“CRANE” หรือ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย ไดก่้อตั้งข้ึนโดยคุณธงไชย  แพรรังสี 

ตั้ งแต่ปี 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลหนักและอะไหล่ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเช่ำ

เคร่ืองจกัรกลหนกัส ำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีขนำดใหญ่หรือมีน ้ ำหนกัมำก 

โดยเป็นกำรเร่ิมด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั (“TCS”)  ต่อมำเม่ืออุตสำหกรรมต่ำงๆ มีกำรขยำยตวั 

ส่งผลใหมี้ควำมตอ้งกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้กำรจดัตั้ง บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”)   บริษทั 

เดอะเครน ระยอง จ ำกัด (“TCR”)  และ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกัด (“TCH”)  เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจ 

โดยเฉพำะในเขตอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  

นอกจำกกำรจดัตั้งกลุ่มบริษทัเดอะเครนแลว้ ในปี 2540 ยงัไดมี้กำรจดัตั้ง บริษทั ชูไก จ ำกดั ข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจ

น ำเขำ้เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้จำกต่ำงประเทศส ำหรับจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ รวมถึงกำรให้บริกำรซ่อมและจ ำหน่ำยอะไหล่

ให้กบับริษทัภำยในกลุ่มและลูกคำ้ทัว่ไป  ต่อมำกลุ่มบริษทัฯไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้และกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม

บริษทัฯใหม่ โดยในปี 2547 บริษทั ชูไก จ ำกดัเขำ้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั 

(“TCL”) บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (“TCH”)และในปี 2549 บริษทั ชูไก 

จ ำกดัเขำ้ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”) นอกจำกน้ียงัไดมี้กำรจดัโครงสร้ำงกำร

ประกอบธุรกิจใหม่ภำยในกลุ่มโดย บริษทั ชูไก จ ำกดั จะท ำหนำ้ท่ีในกำรจ ำหน่ำยและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลหนกัเป็นหลกั 

ส่วนบริษทัยอ่ยจะประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 

รายละเอยีดการเปลีย่นแปลง และพฒันาการทีส่ าคญัมดีังต่อไปนี ้

ปี 2533 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (“TCS”) มีส ำนกังำนตั้งอยูบ่นถนนบำงนำ-ตรำด กม. 3 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนและช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท เพ่ือใหบ้ริกำรขำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท ์
และรถเทรเลอร์ เป็นตน้ และใหบ้ริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์ รถเทรลเลอร์ 
รถบรรทุกและเคร่ืองจกัรกลอ่ืน ซ่ึงปัจจุบนัTCS  มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 100.00 ลำ้นบำท 

ปี 2535 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี ดว้ยทุนจดทะเบียน
และช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในบริเวณหนำ้ท่ำเรือแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี ซ่ึง
ปัจจุบนั TCL มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท 

ปี 2537 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ อ.บำ้นค่ำย จ.ระยอง ดว้ยทุนจดทะเบียนและ
ช ำระแลว้ 2.00 ลำ้นบำท เพ่ือกำรขยำยธุรกิจมำยงั จงัหวดัระยอง เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกลุ่มลูกคำ้จ ำนวนมำกใน
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ และรองรับลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่ โรงงำนผลิตเหลก็ และ
ธุรกิจท่ำเรือ ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนั TCR มีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้  
150.00  ลำ้นบำท 
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ปี 2539 จดัตั้งบริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์ จ ำกดั (“TCH”) มีส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่บริเวณรังสิตดว้ยทุนจดทะเบียน 10.00 
ลำ้นบำท เพ่ือใหบ้ริกำรเช่ำ และขนส่งครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธำนี อยธุยำ สระบุรี และจงัหวดั
ต่ำงๆ ทำงภำคใต ้ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน และช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท 

ปี 2540 จดัตั้งบริษทั ชูไก จ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 1.00 ลำ้นบำท ท่ี ถ.บำงนำ-ตรำด กม. 7  เพ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้นกำร
น ำเขำ้เคร่ืองจกัรใชแ้ลว้จำกต่ำงประเทศ หรือซ้ือภำยในประเทศ เพ่ือน ำมำซ่อมแซม และปรับสภำพใหดี้ยิง่ข้ึน
ก่อนจ ำหน่ำยต่อใหก้บับริษทัยอ่ยภำยในกลุ่ม (TCS, TCL, TCR  และ TCH)  หรือลูกคำ้ทัว่ไปทั้งภำยในประเทศ 
และประเทศเพ่ือนบำ้น นอกจำกน้ี CRANE ยงัเป็นศูนยซ่์อมเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้และจ ำหน่ำยอะไหล่
ใหก้บักลุ่มบริษทัยอ่ย และลูกคำ้ทัว่ไป โดยรวมถึงกลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  ทั้งน้ีภำยหลงักำรจดัตั้ง 
บริษทั ชูไก จ ำกดั กลุ่มบริษทัยอ่ย จึงเร่ิมด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนกั ส ำหรับ
เคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออปุกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกและเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ 

ปี 2542 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ บริษทั ชูไก จ ำกดั (CRANE) จำก 1.00 ลำ้นบำทเป็น 50.00 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ปี 2545 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ บริษทั ชูไก จ ำกดั (CRANE) จำก 50.00 ลำ้นบำทเป็น 100.00 ลำ้นบำท 

พ.ค. 2547 กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัโครงสร้ำงกำรถือหุน้ภำยในกลุ่ม โดยบริษทั ชูไก จ ำกดัเขำ้ถือหุน้ในบริษทัในเครือ 
ไดแ้ก่ บริษทั TCL, TCR และ TCH ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของ TCL, TCH และ TCR โดยเป็นกำรซ้ือหุน้สำมญัจำกกลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี ในมูลค่ำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำ
ไว ้

พ.ย. 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ บริษทั ชูไก จ ำกดั (CRANE) จำก 100.00 ลำ้นบำทเป็น 200.00 ลำ้นบำท 

มิ.ย. 2548 แปรสภำพเป็นบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

ต.ค. 2549 บริษทัฯ ตกลงท่ีจะเขำ้ถือหุน้ในTCS ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
TCS โดยเป็นกำรซ้ือหุน้สำมญัของTCS จำกนำยธงไชย แพรรังสี ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว ้

พ.ย. 2549 บริษทัฯไดรั้บกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินจำกสถำบนักำรเงินในกำรซ้ือท่ีดินบริเวณ ถนนบำงนำ–ตรำด กม.22 
เน้ือท่ีรวม 34-1-41ไร่ จำกบริษทั ทูเดย ์ทรำนสปอร์ต จ ำกดั (TDT) ในมูลค่ำ 280.00 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำร
ขยำยธุรกิจในอนำคตเน่ืองจำกสถำนท่ีประกอบธุรกิจในปัจจุบนัมีขอ้จ ำกัดในด้ำนกำรขยำยพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีดิน
ดงักล่ำวสำมำรถท่ีจะรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคตของบริษทัฯได ้นอกจำกน้ียงัเป็นกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งระหวำ่งบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (TCS) และบริษทั ทูเดย ์ทรำนสปอร์ต จ ำกดั อีก
ดว้ย 

พ.ย. 2549 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 200.00 ลำ้นบำทเป็น 350.00 ลำ้นบำทโดยท ำกำรเสนอขำยแก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 50.00 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2.00 บำท และเสนอขำย
ให้แก่คุณธงไชยจ ำนวน 100 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 1.00 บำท เพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับกำรเขำ้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
(CRANE) ในบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (TCS) 

มี.ค. 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 450.00 ลำ้นบำท (จ ำนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับ
กำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
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ก.พ. 2551 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญำตใหอ้อก และเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของ CRANE ใหแ้ก่ประชำชนโดยทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรก(Initial public offering : IPO) และน ำหุน้สำมญัของ CRANE เขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 

ก.พ. 2554 บริษทัฯไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรถเครนยี่หอ้ ZOOMLION แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยจำก
บริษัท ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 
ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตรถเครนชั้นน ำจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรหลงักำรขำย
และกำรจ ำหน่ำยอะไหล่ 

พ.ค. 2555 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 450.00 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้
สำมญัใหม่จ ำนวน 56,250,000 หุน้( มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

มิ.ย. 2555 TCHบอกเลิกสญัญำเช่ำท่ีดิน และยำ้ยท่ีตั้งส ำนกังำนของบริษทัฯ มำท่ีบริเวณ ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 

ก.ค. 2555      บริษทัฯ น ำเขำ้รถเครนใชแ้ลว้ขนำด  600  ตนั 

ม.ค.2556 บริบริษทัฯ น ำเขำ้รถเครนใชแ้ลว้ ขนำด 1,250 ตนั จำกประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี เพื่อรองรับกำรขยำย
งำนเช่ำรถเครนขนำดใหญ่ ด ำเนินกำรในนำมTCR 

พ.ค.2556 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 506.25 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้  สำมญั
ใหม่จ ำนวน 72,321,375 หุน้( มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท ) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

เม.ย.2557 TCRเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 25.00 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 150.00 ลำ้นบำท โดยกำร
ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

พ.ค.2558 บริษทัฯเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม 578.57 ลำ้นบำท  เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ 626.78 ลำ้นบำท โดย
กำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 48,214,186 หุน้(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

7 ส.ค.2557 บริษทัฯ ยำ้ยหลกัทรัพยจ์ำกตลำดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ ( MAI)ไปจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) 

 รำงวลัท่ีไดรั้บประจ ำปี 2557 
- Award of Outstanding  Individual Contribution  2014 from Zoomlion Heavy Industry Science and 

Technology Co.,Ltd. 

- Award of Safety Reconition for the great achievement of Zero Accident  from PTT Global PLC. 

Branch 11 (Olefins 3) 

- Award of Safety Reconition for the great achievement of PTTGC 11 Zero Lost Time Accident in 

Year 2014 from PTT Global PLC. Branch 11 (Olefins 3) 

- Award of Safety Reconition for the Successful Completion of The Turnaround and Event Project 

2014 from Star Petroleum Refining PLC. 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) (“CRANE” หรือ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกั

ใหม่ ยี่ห้อ ZOOMLION จำก ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน จ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักใช้แล้วและให้บริกำรเช่ำ

เคร่ืองจกัรกลหนกัส ำหรับกำรยก ประกอบ ติดตั้ง และเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุหรืออุปกรณ์ขนำดใหญ่โดยเคร่ืองจกัรกล

หนกัท่ีจ ำหน่ำยและให้บริกำรเช่ำ ไดแ้ก่ รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ รถแมนลิฟท์ เพ่ือกำรก่อสร้ำงกำรยก 

ประกอบ และติดตั้งวสัดุหรืออุปกรณ์ รวมถึงให้บริกำรขนส่งและขนยำ้ย ดว้ยรถหัวลำก หำงเทรลเลอร์ และรถบรรทุก

ประเภทต่ำง ๆ  และกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซมและจ ำหน่ำยอะไหล่ส ำหรับเคร่ืองจกัรกลหนกั  

โดยธุรกิจกำรจ ำหน่ำยและให้บริกำรซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลหนัก ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ และธุรกิจกำรกำร

ให้บริกำรเคล่ือนยำ้ยและขนส่ง ด ำเนินกำรโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (“กลุ่มบริษทัยอ่ย”) ไดแ้ก่ บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ 

จ ำกดั (“TCS”) บริษทั เดอะเครนแหลมฉบงั จ ำกดั (“TCL”) บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (“TCR”) และ บริษทั เดอะเครน

เฮฟวีลิ่ฟท ์จ ำกดั (“TCH”)แบ่งตำมลกัษณะกำรบริกำรธุรกิจได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี  

1. ธุรกจิการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนัก ด ำเนินธุรกิจโดยบริษทัฯ แบ่งเป็น 

 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ประเภทรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION  จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึง
บริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554 จำก Zoomlion 
Heavy Industry Science and Technology Co.,Ltd. 

 กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัปรับสภำพใหม่ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรซ้ือเคร่ืองจกัร
ส ำหรับกำรใชง้ำนต่อเน่ืองในระยะยำว ซ่ึงหำกลงทุนซ้ือเป็นกรรมสิทธ์ิจะคุม้ค่ำกว่ำกำรเช่ำ บริษทัฯก็มี
บริกำรจ ำหน่ำย เคร่ืองจกัรกลดว้ยเช่นกนั 

2. ธุรกจิการให้บริการเช่า และขนส่ง 
กำรให้บริกำรเคล่ือนยำ้ย ยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจกัร วสัดุ หรืออุปกรณ์ ท่ีมีขนำดใหญ่ ดว้ยรถเครน 

รถฟอร์คลิฟท ์ รถยกตูค้อนเทนเนอร์ และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรขนส่งดว้ยรถหวัลำกหำงเทรลเลอร์ 
รถบรรทุกประเภทต่ำงๆ  ซ่ึงใหบ้ริกำรทั้งแบบเหมำโครงกำร หรือกำรใหบ้ริกำรแบบรำยเดือน  หรือรำยวนั  ธุรกิจ
ในส่วนน้ีด ำเนินธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยทั้ง 4 บริษทั คือ TCR TCL TCH และ TCS  ซ่ึงบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรกลหนกั
ท่ีไวร้องรับกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัดงัน้ี 

 รถเครน (CRANE) เป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำงของภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ และ  เลก็ 
ทั้ งงำนภำคเอกชนและโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล รวมถึงกิจกำรท่ำเรือ งำนโรงกลัน่ โรงไฟฟ้ำ และ
อุตสำหกรรมปิโตรเคมี โดยใชใ้นกำรยก ประกอบ หรือติดตั้ง เคร่ืองจกัรหรือส่ิงของท่ีมีขนำดใหญ่มีควำม 
สูงและน ้ ำหนกัมำก ส่ิงของขนำดเลก็ท่ีมีควำมสูง รวมถึงส่ิงของทัว่ไป รถเครนส่วนใหญ่ของ  บริษทัฯเป็น
รถเครนใช้แล้วสภำพดี น ำเข้ำจำกประเทศ ญ่ีปุ่น เช่น ยี่ห้อ  KATO, TADANO, P&H, KOBELCO, 
SUMITOMO, IHI, HITACHI ส่วนรถเครนท่ีน ำเข้ำจำกประเทศเยอรมันและฮอลแลนด์ เช่น  ยี่ห้อ 
DEMAG, GOTTWALD, LIEBHERR เป็นตน้  

 รถฟอร์คลิฟท์ (FORKLIFT) เป็นเคร่ืองจกัรกลขนำดกลำง ใชใ้นกำรยกสินคำ้ตำมโรงงำนอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ และใชง้ำนตำมท่ำเรือ เพ่ือช่วยในกำรยก ยำ้ยสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ หรือส่งออกไปต่ำงประเทศ รถฟอร์
คลิฟท์ของบริษัทฯส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำรถใช้แล้วสภำพดีจำกญ่ีปุ่น เช่น ยี่ห้อ TOYOTA, 
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KOMATSU, MITSUBISHI, TCM และยี่ห้อ PPM, BOSS, HYSTER และ YALE จำกยุโรปและอเมริกำ  
เป็นตน้ 

 กลุ่มรถเพื่อให้บริการด้านการขนส่งโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ รถหัวลำก (PRIME MOVER) หำงเทรลเลอร์พ้ืน
เรียบและชำนต ่ำ (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซ่ึงรถในกลุ่มน้ีจะใชใ้นกำรขนส่งเคร่ืองจกัร
ของบริษทัฯไปยงัหน่วยงำนของลูกคำ้เป็นหลกั 

3. ธุรกจิการให้บริการซ่อมแซมและจ าหน่ายอะไหล่  
เป็นธุรกิจท่ีให้บริกำรแก่กลุ่มบริษัทย่อยและรวมไปถึงลูกค้ำทั่วไป โดยบริษัทฯอำศัยศักยภำพท่ี

ประกอบดว้ย โรงงำนท่ีมีอุปกรณ์พร้อมและครบถว้น และทีมช่ำงท่ีมีควำมช ำนำญงำนและประสบกำรณ์สูงเป็น
จ ำนวนมำก รวมทั้งสำมำรถจดัหำอะไหล่ไดเ้กือบทุกชนิดจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศโดยเน้นงำนซ่อมของ
บริษทัในกลุ่ม และงำนซ่อมของลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรจำกบริษทั เป็นส ำคญั 

 

ภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงานหลกัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
 
 
 
          ด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ 
                 (CRANE) 

 
 
 
 
 

 
 

               ด ำเนินกำรโดยกลุ่มบริษทัยอ่ย 
                       (TCS, TCL, TCR, TCH) 
 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยในฐำนะท่ีเป็นผูน้ ำในกำรให้บริกำรดำ้นกำรยกและเคล่ือนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ ขนำดใหญ่

ให้กบัโรงงำนอุตสำหกรรมและโครงกำรขนำดใหญ่ ไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะใชค้วำมช ำนำญและประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีมีมำ

อยำ่งยำวนำน รวมถึงควำมพร้อมทั้งในเร่ืองของ เคร่ืองจกัรกลหนกั บุคลำกร และระบบด ำเนินกำรท่ีไดม้ำตรฐำนสำกลทั้ง 

ISO 9001:2008 และ BS OHSAS 18001:2007 ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี ในกำร

ยกระดบักำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรยกและเคล่ือนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์ ขนำดใหญ่ใหเ้ทียบเท่ำกบับริษทัคู่แขง่ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำจำก

ต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนัรวมถึงกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปสู่ต่ำงประเทศ ภำยใตก้ำร

ให้บริกำรแบบครบวงจร หรือกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ กำรออกแบบ กำรขนยำ้ย กำรก ำหนด

น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
(เคร่ืองจกัรกลใหม่) 

น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ/ ซ้ือภำยในประเทศ 
(เคร่ืองจกัรกลเก่ำ) 

ซ่อมบ ำรุงหรือยกเคร่ือง (Overhaul) 

เคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ปรับสภำพ 

ขำยให้กบัลูกคำ้ ขำยหรือให้เช่ำกบับริษทัยอ่ย 

ให้เช่ำเป็นโครงกำร ให้เช่ำรำยเดือน ให้เช่ำรำยวนั 
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ประเภทและชนิดของเคร่ืองจกัร กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน ทั้งในส่วนของภำคเอกชน

และหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมสะดวก และสำมำรถควบคุมใหด้ ำเนินกำรภำยใตร้ะยะเวลำท่ีก ำหนด ส ำหรับ

กำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรไปสู่ต่ำงประเทศจะเร่ิมจำกกำรรับงำนให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกลหนักของลูกคำ้ในกลุ่ม

รับเหมำก่อสร้ำงท่ีมีกำรรับงำนก่อสร้ำงในประเทศเพ่ือนบำ้นเช่น ประเทศพม่ำหรือประเทศลำว เป็นตน้  

นอกจำกน้ีจำกกำรท่ีบริษทัฯด ำเนินธุรกิจในอุตสำหกรรมน้ีมำเป็นเวลำนำน รวมถึงกำรมีทีมช่ำงท่ีมีควำมช ำนำญ

และทักษะสูงบริษทัฯจึงมีเป้ำหมำยส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักคือกำรขยำยตลำดเคร่ืองจักรกลใหม่ยี่ห้อ 

Zoomlionไปทัว่ประเทศทั้งกำรจดัตั้งศูนยจ์ ำหน่ำยและศูนยบ์ริกำรหลงักำรขำยตำมภูมิภำคต่ำงๆและกำรส่งเสริมกำรขำยเช่น

กำรฝึกอบรมพนกังำนควบคุมเคร่ืองจกัรกลหนกัเพื่อใหย้ีห่อ้ Zoomlionเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บกำรยอมรับมำกข้ึน 

การให้บริการและช่องทางการให้บริการ 

กำรใหบ้ริกำรของบริษทัฯเป็นกำรใหบ้ริกำรต่อทั้งผูรั้บเหมำโครงกำร (Sub contractor) และผูใ้ชบ้ริกำรตรง (end 
user) เป็นหลกั โดยมีสดัส่วนกำรใหบ้ริกำรแก่ผูรั้บเหมำโครงกำรร้อยละ 80 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง และมี
สดัส่วนกำรใหบ้ริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำรตรงร้อยละ 20 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง  

โครงสร้างรายได้ 

สายผลติภัณฑ์ 
ด าเนินการ 

% การถือ

หุ้นของ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

โดย บริษทั ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การให้บริการเช่าเคร่ืองจักรกลและขนส่ง         

 กำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจกัรกล กลุ่มบริษทัยอ่ย 99.99 486.43 36.88 552.02 38.65 600.10 48.23 

กำรให้บริกำรขนส่ง กลุ่มบริษทัยอ่ย 99.99 34.81 2.64 25.91 1.81 44.19 3.55 

การจ าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก         

เคร่ืองจกัรกลหนกัใหม ่ CRANE  642.47 48.71 758.51 53.11 327.44 26.32 

เคร่ืองจกัรกลหนกัปรับสภำพใหม่ CRANE  80.36 6.09 45.01 3.15 74.76 6.01 

กำรให้บริกำรซ่อมแซมและจ ำหน่ำย

อะไหล่ 
CRANE  32.42 2.46 32.56 2.28 21.19 1.70 

รวมรายได้จากการขาย และบริการ 1,276.49 96.78 1,414.01 99.00 1,067.68 85.81 

รายได้อืน่ 42.47 3.22 14.17 1.00 23.96 1.93 

ก าไรจากการขายที่ดนิ (ก่อนหัก ค่าใช้จ่ายภาษ)ี - - - - 152.55 12.26 

รายได้รวม 1,318.96  100.00 1,428.18 100.00 1,244.19 100.00 

หมำยเหตุ :  สัดส่วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำเคร่ืองจักรและขนส่งและรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจักรกลหนักมีกำรเปล่ียนแปลงตำมภำวะ
อุตสำหกรรมและกำรแข่งขนัในแต่ละช่วงเวลำ 
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ลูกค้าหลกั 

ลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัดงัน้ี 
1. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมโรงงำนต่ำงๆ (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 38 ของลูกคำ้ทั้งหมด) เช่น โรงกลัน่น ้ ำมนั 

โรงงำนปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำ โรงงำนเหลก็รีดร้อนและรีดเยน็ 

2. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง (คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 56  ของลูกคำ้ทั้ งหมด) ซ่ึงประกอบด้วย
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค กำรก่อสร้ำงฐำนรำก กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน กำรก่อสร้ำงตำม
โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำล  

3. ลูกคำ้ในอุตสำหกรรมกำรน ำเขำ้และส่งออก (คิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 6 ของลูกคำ้ทั้งหมด) บริเวณท่ำเทียบ
เรือ ลำนพกัตูสิ้นคำ้ ลำนตู ้Container 

การจดัหาผลติภณัฑ์ 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรจดัหำเคร่ืองจกัรใหม่ ยี่ห้อ 
Zoomlionจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย มีรำคำไม่แพง   
และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้เป็นหลกั ประกอบกบัเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ท่ีหมุนเวียนอยูใ่นตลำดเคร่ืองจกัรนั้น ยงัสำมำรถใช้
งำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ส ำหรับวิธีกำรจดัหำเคร่ืองจกัรของบริษทัฯนั้น จะแบ่งเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศประมำณ
ร้อยละ 95 ของมูลค่ำเคร่ืองจกัรท่ีมีกำรจดัซ้ือในแต่ละปี ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรจดัซ้ือภำยในประเทศทั้งจำกบริษทัผูป้ระมูล
เคร่ืองจกัรหรือบริษทัท่ีมีควำมตอ้งกำรขำยเคร่ืองจกัรใช้แลว้เม่ือจบโครงกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีเคร่ืองจกัรบำง
ประเภทเกิดกำรขำดแคลน บริษทัฯอำจจะด ำเนินกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่แทน ส ำหรับวธีิกำรจดัหำเคร่ืองจกัร 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1.   ภำวะกำรแข่งขนัในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมค่อนขำ้งต ่ำ หำกเป็นกำรให้บริกำรยกหรือเคล่ือนยำ้ยวสัดุอุปกรณ์
ทัว่ๆไปนั้น จะมีบริษทัขนำดเลก็ถึงขนำดกลำงใหบ้ริกำรหลำยรำย แต่หำกเป็นกำรเคล่ือนยำ้ยเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ี
มีควำมซบัซอ้นหรือน ้ ำหนกัมำกในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ผูว้ำ่จำ้งจะใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่กบัเร่ืองของระบบควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน จึงท ำใหมี้ผูบ้ริกำรดงักล่ำวเพียงไม่ก่ีรำย และเป็นผูบ้ริกำรรำยเดิมๆ ท่ีใหบ้ริกำรมำอยำ่งต่อเน่ือง  

2.   ภำวะกำรแข่งขนัของบริษทัผูใ้หบ้ริกำรดำ้นกำรยกและขนยำ้ยในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่นั้นมีกำรแข่งขนั
ในระดบัปำนกลำง เน่ืองจำกโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่มกัจะเป็นโครงกำรระยะยำวจึงมีกำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัร
ส ำหรับกำรยกอยำ่งต่อเน่ืองและมีผูใ้หบ้ริกำรท่ีมีควำมพร้อมทำงดำ้นเคร่ืองจกัรนอ้ยรำย 

3.  ภำวะกำรแข่งขนักำรให้บริกำรยกตูน้ั้ น มีกำรแข่งขนัน้อย เน่ืองจำกปริมำณงำนท่ีมีค่อนขำ้งมำกเทียบกับจ ำนวน
ผูป้ระกอบกำร  และผูป้ระกอบกำรธุรกิจลำนตู ้Container มีขอ้จ ำกดัชัว่โมงกำรท ำงำนของรถท่ีตอ้งมีกำรหยดุพกัและ
ซ่อมแซม รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีรถส ำรองไว ้เพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรท ำงำน จึงมกัจะมีกำรใชบ้ริกำร
จำกบุคคลภำยนอก เพ่ือลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนในเคร่ืองจักรกลและลดควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งตู ้ 
Container ไม่ทนัเท่ียวเรือ เน่ืองจำกรถยกเสียหรือไม่เพียงพอ ฉะนั้นบริษทัท่ีมีควำมพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองจกัรและ
บุคลำกรทั้งในส่วนของคนขบัและช่ำงซ่อมจะมีขอ้ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัมำกกวำ่  
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ปัจจัยความเส่ียง 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและกลุ่มบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดงัน้ี 

1. ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบุคคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น 

เน่ืองจำกธุรกิจของบริษทัฯเป็นธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ ยีห่อ้ ZOOMLION จำกสำธำรณรัฐประชำชน
จีนเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจให้บริกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน  รถฟอร์คลิฟท์ 
ฯลฯ รวมถึงกำรให้บริกำรขนส่งโดยรถหัวลำก รถบรรทุกต่ำงๆ   ซ่ึงตอ้งใชค้วำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้น จึงจ ำเป็นตอ้ง
อำศยับุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในดำ้นเทคนิค เช่นกำรปรับสภำพเคร่ืองจกัร (Overhaul) ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์
พร้อมใชง้ำน กำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุหรืออุปกรณ์ดว้ยควำมรวดเร็วปลอดภยัและมีประสิทธิภำพสูง 

บริษทัฯ จึงมีมำตรกำรในกำรลดควำมเส่ียงดงักล่ำว คือ กำรจูงใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัฯในระยะยำว  โดยมี
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีดี ส่งเสริมให้มีควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน มีกำรจดัสวสัดิกำรตั้งแต่กำรให้ท่ีพกั กำรให้
ทุนเล่ำเรียนดีส ำหรับบุตรธิดำพนกังำน กำรจดัอบรมเพ่ือใหค้วำมรู้ทำงดำ้นเคร่ืองจกัรกบัพนกังำนภำยในองคก์ร ตลอดทั้งมี
กำรส่งเสริมให้ช่ำงเทคนิคมีควำมเช่ียวชำญยิ่งข้ึนโดยกำรส่งช่ำงเทคนิคของบริษทัฯไปฝึกอบรมท่ีประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และบริษทัฯยงัวำ่จำ้งผูช้  ำนำญกำรจำกต่ำงประเทศซ่ึงเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถใหเ้ขำ้มำร่วมงำนกบับริษทัฯ
ทั้งน้ีบริษทัฯยงัมีนโยบำยท่ีจะเปิดศูนยฝึ์กอบรมกำรซ่อมเคร่ืองจกัรและกำรบงัคบั-ควบคุมเคร่ืองจกัร ใหก้บับุคคลภำยนอกท่ี
สนใจ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบุคคลำกรใหก้บัองคก์ร   

2. ควำมเส่ียงในเร่ืองอำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเฉล่ียระหวำ่ง 3  ปี 
ถึง 19 ปีดงันั้นบริษทัฯจึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัสภำพกำรใชง้ำนของเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้เม่ือเปรียบเทียบกบักำรซ้ือเคร่ืองจกัร
ใหม่ เน่ืองจำกควำมสมบูรณ์ของเคร่ืองยนตก์ลไกต่ำงๆ อำจไม่อยูใ่นสภำพท่ีสมบูรณ์ท ำให้มีโอกำสท่ีจะประสบปัญหำใน
ระหวำ่งกำรท ำงำน                                                                                                                                                            ไดสู้ง
กวำ่เคร่ืองจกัรใหม่ แต่สำมำรถลดควำมเส่ียงจำกกำรใชเ้คร่ืองจกัรใชแ้ลว้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีมีช่ือเสียง และจดัใหมี้กำรใชง้ำน
และกำรดูแลรักษำท่ีดีจำกผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรดูแลอยำ่งต่อเน่ืองท ำใหเ้คร่ืองจกัรมีสภำพท่ีดีและปลอดภยัส ำหรับกำรใช้
งำนรวมทั้งมีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนข้ึนทั้งน้ีบริษทัฯ สำมำรถน ำ รถ Zoomlion ท่ีมีอยูอ่อกไปทดแทนไดท้นัที 

3. ควำมเส่ียงในกำรพึ่งพำผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลหนกัรำยใหญ่เพียงรำยเดียวส ำหรับธุรกิจจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ 

บริษทัฯเป็นตวัแทนในกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลหนักใหม่ยี่ห้อ Zoomlionโดยไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก Zoomlion 

Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ทั้ งน้ีในปี 2554–2557 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองจกัรกลหนัก 

Zoomlion คิดเป็นร้อยละ 35 – 55 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร หำกบริษทัฯ หรือ Zoomlion ยกเลิกสัญญำกำรเป็น

ตวัแทนจ ำหน่ำยจะท ำใหบ้ริษทัฯ ขำดรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรกลใหม่ดงักล่ำว ซ่ึงรวมถึงผลก ำไรท่ีจะลดลง อยำ่งไร

ก็ตำมบริษทัฯ เป็นคู่คำ้และตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีดีของ Zoomlion จำกผลงำนท่ีผ่ำนมำจะเห็นว่ำสำมำรถท ำกำรตลำดและมี

ยอดขำยในช่วง ปี 2554 – 2556 เติบโตข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 24 ต่อปี บริษทัฯจึงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำก Zoomlion เป็นอยำ่งดี 

รวมถึงกำรตกลงให้เง่ือนไขกำรช ำระเงินเป็นเวลำ 180 วนั นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรของบริษทัฯจะติดต่อส่ือสำรกบั Zoomlion 
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อยำ่งใกลชิ้ด และมีกำรแลกเปล่ียนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรขำยและแผนกำรตลำดโดยตลอด เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่กำรด ำเนินธุรกิจ

ระหวำ่ง Zoomlion และบริษทัฯเป็นไปดว้ยดี 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

ในกำรจดัหำเคร่ืองจกัรกลหนกัใหม่ และเคร่ืองจกัรกลหนกัใชแ้ลว้นั้นเป็นกำรจดัหำจำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด 
ดงันั้นกำรจ่ำยช ำระเงินใหแ้ก่ผูจ้  ำหน่ำยจึงตอ้งเป็นไปตำมสกลุเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเป็น 3 สกลุหลกัคือ เงินเยนญ่ีปุ่น 
(JPY)  เงินยูโร (EURO)และ ดอลลำร์สหรัฐ (USD) อีกทั้งเป็นกำรซ้ือภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น L/CTerm ส ำหรับเคร่ืองจกัรใช้
แลว้ และไดรั้บเทอมกำรคำ้ 180 วนั จำกผูจ้  ำหน่ำยรถ Zoomlion โดยไม่มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ดงันั้นจึงส่งผล
ให้บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน  หำกอตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นนยัส ำคญั
ระหวำ่งวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือ-ขำยเคร่ืองจกัร และวนัท่ีท ำกำรจ่ำยช ำระเงินจริง เพ่ือลดควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัฯจะท ำสญัญำกำร
ซ้ือขำยเงินล่วงหนำ้ตำมจ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระกบัสถำบนักำรเงิน หำกอตัรำแลกเปล่ียนในช่วงท่ีตอ้งท ำกำรช ำระเงินมีควำม
ผนัผวนมำก ทั้งน้ีในปี  2557  บริษทัฯ มีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 9.63  ลำ้นบำท  ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 
บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกลุเยนอยูป่ระมำณ 3.18 ลำ้นเยน   

5. ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน 

ในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯนั้นอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรซ้ือขำยเคร่ืองจกัร  เช่น  
ควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องให้ช ำระหน้ีแทนลูกคำ้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำร่วมรับผิด  หรือควำมเส่ียงจด
ทะเบียนเคร่ืองจกัรใหก้บัลูกคำ้ล่ำชำ้ รวมทั้งมีควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรเกิดอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรท ำงำนได ้ซ่ึง
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีคดี
ควำมถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 2 คดีคิดเป็นมูลค่ำกำรถูกฟ้องร้องประมำณ 67.86 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดมี้กำรตั้งส ำรองควำมเสียหำยโดยอำ้งอิงจำกค ำพิพำกษำของศำล รวมถึงกำรขอค ำปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฏหมำย
แลว้ แต่อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรถูกฟ้องร้องจำกกำรด ำเนินงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้กำรก ำหนด
นโยบำยท่ีจะไม่เขำ้ท ำสญัญำค ้ำประกนักำรขำยในทุกกรณี รวมถึงกำรด ำเนินกำรจดัเตรียมเอกสำรกำรโอนใหพ้ร้อมและแจง้
ให้ทรำบถึงขอ้จ ำกดัในกำรโอน เช่น ผูซ้ื้อตอ้งมีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งก่อนจึงสำมำรถท ำกำรจดทะเบียนเคร่ืองจกัร
ได้ เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีเน้นในเร่ืองของควำมปลอดภัยสูงสุด 
นับตั้งแต่กำรออกแบบกำรท ำงำน กำรปฏิบติังำนโดยบุคคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีเนน้ในเร่ืองควำมปลอดภยั รวมถึงกำร
จัดท ำประกันภยักำรเกิดอุบติัเหตุส ำหรับกำรด ำเนินงำนทั้ งหมดของกลุ่มบริษทัฯ โดยบริษทัประกันภยัเหล่ำนั้นจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรด ำเนินงำนทั้งหมด รวมถึงกำรพิจำรณำเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง
ใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินงำนนั้นๆ  
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โครงสร้างการถือหุ้น 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก ท่ีปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 2  มีนำคม  2558 มีดงัน้ี  

ช่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.  กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสี 1 385,344,576 61.48 

2.  นำยโสรัตน์  วณิชวรำกิจ 23,245,307 
 

3.71 
 3.  นำยชยัรัตน์  โกวทิมงคล 11,114,942 1.77 

4.  นำงศิริรัตน์  จำรุสมบติั 10,932,450 1.74 

5.  นำยสุทศัน์  หิรัญญำภินนัท ์ 7,746,075 1.24 

6.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 6,623,279 1.06 

7.  คุณณฐัภพ  รัตนสุวรรณทวี 5,485,241 0.88 

8.  นำยวสุิทธ์ิ  ภูวรัฐวรำธรณ์ 5,047,488 0.81 

9.  น.ส.กฤตพร  จำรุสมบติั 4,616,666 0.74 

10.  นำยนนัทพนัธ์  มหทัธนธญั 4,407,000 0.70 

11.  อ่ืน ๆ (3,743 รำยผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่ร้อยละ 0.70 ) 162,220,496 25.87 

รวม 626,783,520 100.00 
 

หมำยเหตุ : 1. กลุ่มนำยธงไชย แพรรังสีประกอบดว้ย   

 – นำยธงไชย แพรรังสี 215,962,500 หุน้ 
 
 

 – นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 27,857,141 หุน้ 

 – นำงสำวจิรำภรณ์  แพรรังสี 27,857,141 หุน้ 
  – นำงสำวเจนจิรำ  แพรรังสี 25,690,474 หุน้ 

 – นำยวนัชนะ  แพรรังสี 25,690,474 หุน้  
 
 
 

 – นำงสำววนิดำ  ดำรำฉำย 25,279,349 หุน้ 
 
 
 
 

– นำงสำวจิรำลกัษณ์  แพรรังสี 25,276,189 หุน้ 
  – นำงสำวนทีพร  ดวงสวสัด์ิ 11,731,308 หุน้ 

  
 

 

385,344,576 
 

 

กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ขำ้งตน้แต่ละรำยไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ258หรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ำยใตผู้มี้อ  ำนำจควบคุมเดียวกนั 
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           โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ด้านงานการตลาดวศิวกรรม 

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ด้านการเงนิและงานสนับสนุน 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบัญชีและการเงนิ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านงานสนับสนุนองค์กร 

เลขานุการ

บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การตลาดและพฒันาธุรกจิ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาและทีมผู้ช านาญการ 

จป.วชิาชีพ 

TCS 

Dealership Zoomlion   
ZZ(Zoomlion 

TCH 
 

TCL 

TCR 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

ผู้จัดการฝ่ายการเงนิ 

ศูนย์บริการฝึกอบรม 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านวศิวกรรม 
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โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. คณะกรรมกำรบริหำร 
4. ผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัฯตำมหนงัสือรับรอง ณ วนัท่ี 5 มกรำคม 2558 มีจ ำนวน 10 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยธงไชย  แพรรังสี รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร  

3.  นำยวชัรินทร์  ดวงดำรำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
4.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

5.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
6.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต1 กรรมกำร 

7.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำร 

8.  นำงสำวนทีพร ดวงสวสัด์ิ2 กรรมกำร  
9.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

10.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี3 กรรมกำร 
11.  นำงสำวจนัทร์จิรำ   แพรรังสี กรรมกำร 

หมำยเหตุ       1.    นำยเจษฎำ  พรหมจำต ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
6/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2557  โดยมีผล วนัท่ี 1 กนัยำยน 2557 

2. นำงสำวนทีพร  ดวงสวสัด์ิ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 
3. นำงสำวจิรำภรณ์  แพรรังสีไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น “ นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี ”  เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2558 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นำยธงไชย แพรรังสี หรือนำยเจษฎำ  พรหมจำต หรือ
นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์หรือนำงสำววนิดำ ดำรำฉำย หรือนำงสำวจนัทร์
จิรำ แพรรังสี รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์

ของบริษทัฯภำยใต้ขอ้บังคบัท่ีก ำหนดไวข้องบริษทัฯตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและกฎหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ี
คณะกรรมกำรอำจจะมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงแทน
คณะกรรมกำรก็ไดโ้ดยในกำรมอบอ ำนำจนั้นจะตอ้งอยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งอ ำนำจของคณะกรรมกำรและมีกำรก ำหนด
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผูรั้บมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจนคณะกรรมกำรบริษทัฯมีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลกั
ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯรวมทั้งมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ก ำหนดนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น นโยบำยทำงดำ้นกำรเงิน นโยบำยในกำรระดมทุน กำรบริหำร
เงินทุน กำรใชห้ลกักำรบญัชี กำรบริหำรคลงัสินคำ้ และนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

3) ก ำหนดระเบียบต่ำงๆ ของบริษทัฯ 
4) พิจำรณำอนุมติังบประมำณประจ ำปี งบประมำณเพ่ิมเติม กำรทบทวนงบประมำณกำรลงทุน และกำรขอใชง้บ

กำรลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ รวมทั้งก ำกบัดูแลกำรด ำเนินโครงกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน 
5) ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้เป็นไปตำมหรือดีกว่ำเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และก ำหนดแนวทำงแกไ้ขใน

กรณีท่ีมีอุปสรรค 
6) มีอ ำนำจอนุมติัเงินกู ้หรือกำรขอสินเช่ือใดๆ เพ่ือธุรกรรมตำมปกติของบริษทัฯ รวมถึงเป็นผูค้  ้ ำประกนัหรือกำร

ช ำระเงิน หรือกำรช ำระหน้ีเพ่ือกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัฯ โดยมีวงเงินแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำม
คู่มืออ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ  

7) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดของแผนอตัรำก ำลงั กำรคดัเลือก 
กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

8) กำรก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำน ใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณ์ ประเพณีปฏิบติั และสอดคลอ้งกบักฎหมำยท่ีบงัคบั
ใชอ้ยู ่

9) จดัให้มีรำยงำนขอ้มูลโดยทัว่ไปและขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทัว่ไปอย่ำง
ถูกตอ้ง ทนักำรณ์ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

10) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบท่ีส ำคญั และก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็น
สำระส ำคญั 

11) สอบทำนควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.  นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ* กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั* กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต** กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
*    เป็นผูมี้ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญดำ้นบญัชีกำรเงิน  
**  นำยเจษฎำ  พรหมจำต  ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ มีผล วนัท่ี 1 กนัยำยน  2557 
  โดยมีนำงจิตรำ  ทองสมุทร  ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
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ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมก ำหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

 
1)   สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal 

audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้

ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร

(charter) 

(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

7) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ จ ำนวน  7  ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยธงไชยแพรรังสี ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  นำยเจษฎำ    พรหมจำต รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
3.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยเลิศ   นิตยธี์รำนนท ์ กรรมกำรบริหำร 
5.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำรบริหำร 
6.  นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 
7.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี กรรมกำรบริหำร 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีศึกษำในรำยละเอียด และกลัน่กรองงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ กำรก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยเฉพำะในรำยละเอียดเชิงนโยบำยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงของคณะกรรมกำรบริษทั
ฯ ตลอดจนให้ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแก่ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเพ่ือให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมนโยบำยท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้หรือปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำร
บริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯท่ี
ก ำหนดให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขนั ท่ีไดก้ ำหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้น
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯเห็นชอบ 

2) ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ
เห็นชอบ 

3) ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำร โดยใหค้รอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง 
กำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯท่ีก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เอ้ือต่อสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯท่ีก ำหนด ใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
6) ด ำเนินกำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชี กูย้มื จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกนั และกำร

อ่ืน รวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตำมวตัถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษทัฯ ภำยใตอ้  ำนำจวงเงินแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัฯ 

7) ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯมอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 

ทั้ งน้ีกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวขำ้งตน้ให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติั
รำยกำรใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯและตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัฯพิจำรณำต่อไป โดย
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กรรมกำรบริหำรท่ำนนั้นและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัในเร่ืองดงักล่ำว 

ผู้บริหาร    

บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรทั้งส้ิน จ ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.  นำยเจษฎำ พรหมจำต ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
2.  นำยธงไชย  แพรรังสี ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำรร 
3.  นำยช ำนำญ งำมพจนวงศ ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรเงินและงำนสนบัสนุน / รักษำกำร

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นบญัชีกำรเงิน  
4.  นำยเลิศ  นิตยธี์รำนนท ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนกำรตลำดและวศิวกรรม / 

รักษำกำรผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นวศิวกรรม / 
รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั 

5.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนสนบัสนุนองคก์ร / 
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร และนกัลงทุนสมัพนัธ์ /  
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยสนบัสนุนงำนบริหำร 

6.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำรตลำด และพฒันำธุรกิจ / 
รักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค ์ ตำมแนวทำงนโยบำยของ
บริษทัฯ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯไดก้ ำหนดไว ้ รวมถึงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนโดยรวม ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 
และตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

2) มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย บุคคลตำมจ ำนวนท่ีจ ำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ
เพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีทุกต ำแหน่ง รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสม และมี
อ ำนำจในกำรปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังำนตำมควำมเหมำะสม 

3) เป็นตวัแทนและเป็นผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯต่อบุคคลภำยนอก ในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร 
4) มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช ำระเงิน กำรท ำสัญญำซ้ือขำย กำรท ำ

สญัญำเช่ำปฏิบติังำน และสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 
5) มีอ ำนำจในกำรอนุมติัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ กำรเบิกเงินยมืทดรองจ่ำย ตำมท่ีก ำหนดในอ ำนำจอนุมติัวงเงินท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัฯก ำหนดให ้
6) พิจำรณำเร่ืองกำรระดมทุนของบริษทัฯ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
7) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
8) ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนโดยทัว่ไปของกิจกำร 
9) พิจำรณำอนุมติในแผนกำรปฏิบติักำรของแต่ละฝ่ำยงำน และพิจำรณำอนุมติัค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำง ๆ  ท่ีเกินอ ำนำจสัง่

กำรของฝ่ำยงำนนั้นๆ  
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10) มีอ ำนำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเห็นสมควรท ำหน้ำท่ีจัดกำรและด ำเนินกำรแทน
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในเร่ืองท่ีจ ำเป็นและสมควร โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรซ่ึงอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

11)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษทัฯในแต่ละครำว 

ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ของคณะกรรมกำรบริษทัฯให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรนั้น ตลอดจนกำร
มอบอ ำนำจให้แก่บุคคลอ่ืนใดท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นควร จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ
และตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด) กบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงกำรอนุมติั
รำยกำรในลักษณะดังกล่ำว ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรหรือผู ้ได้รับมอบอ ำนำจ จะต้องน ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯไดพิ้จำรณำต่อไป 

นอกจำกน้ีในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรใดเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ีประกำศดงักล่ำว
ก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำว 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นำงสำววนิดำ  ดำรำฉำย 

เป็นเลขำนุกำรบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเป็นผูรั้บผิดชอบและท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทัฯ 

โดยมีหนำ้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดีของบริษทัฯ เพ่ือใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

เลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษทั ดงัน้ี 

1) ปฏิบติังำนตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยควำมระมดัระวงั 

2) บทบำทหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหมี้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดี และตรวจสอบผลกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของหลกักำรดงักล่ำว 

3) เป็นผูป้ระสำนงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์ เพ่ือให้หน่วยงำนดงักล่ำวท ำหนำ้ท่ีเป็นตวัแทนบริษทัฯในกำรสร้ำง

ควำมสัมพนัธ์อนัดี ดว้ยกำรส่ือสำรขอ้มูลต่ำงๆ และกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัต่อผูถื้อหุ้น นักวิเครำะห์ 

และประชำชนทัว่ไป  

4) จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

5) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
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6) จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงคณะกรรมกำรบริหำร และดูแลจดัเตรียมหนงัสือเชิญประชุม วำระ

กำรประชุม รวมถึงเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในวำระต่ำงๆ  พร้อมน ำส่งใหค้ณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนกำร

ประชุมอยำ่งนอ้ย 7 วนั  เพ่ือใหมี้เวลำเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลก่อนเขำ้ประชุม 

7) จดักำรประชุมผูถื้อหุน้และดูแลจดัเตรียมหนงัสือแจง้กำรประชุม วำระกำรประชุม รำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงิน

บริษทั หนงัสือมอบอ ำนำจ รวมถึงเอกสำรแนบตำมวำระต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และจดัส่งล่วงหนำ้ให้ผูถื้อ

หุน้ เพ่ือใหมี้เวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะศึกษำขอ้มูลเหล่ำนั้นก่อนเขำ้ประชุม รวมถึงกำรส่งหนงัสือแจง้ประชุมและ

เอกสำรแนบดงักล่ำวต่อกรมพฒันำธุรกิจและกำรลงประกำศแจง้ขอ้มูลในหนงัสือพิมพต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

8) ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัอย่ำงถูกตอ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเช่นกำรลงลำยมือช่ือของ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ องคป์ระชุม รวมถึงกำรลงคะแนนเสียงในวำระต่ำงๆ  

9) ช่วยเหลือกรรมกำรเพ่ือใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย ์ 

10) ติดตำมกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

11) เป็นผูป้ระสำนงำนเร่ืองกำรเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้   

12) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำวๆ ไป 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ รวมถึงกรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ วิธีกำรสรรหำกรรมกำรของบริษทัฯจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยคดัเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุ้น จำกนั้น
คณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง ส ำหรับวิธีกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยพิจำรณำถึง
ควำมเป็นอิสระตำมนิยำมของกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงคดัเลือกจำกบุคคลท่ีเป็นตวัแทนหรือ
ไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุน้ จำกนั้นคณะกรรมกำรจึงน ำรำยช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป ใน
ส่วนของผูบ้ริหำรนั้นคณะกรรมกำรจะคดัเลือกผูมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ ดำ้นกำรตลำด ดำ้นบญัชี และดำ้นกำรเงิน เป็นตน้ 

ทั้ งน้ี เง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัไดด้งัน้ี  

1) คณะกรรมกำรของบริษทัฯประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยท่ีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

2) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑว์ธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป  
(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมี
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คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ก ำหนดให้ผูเ้ป็นประธำน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

3) เม่ือมีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรใน
ขณะนั้น ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 
ใน 3 โดยกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง อำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรับต ำแหน่งอีกก็ได ้

นอกเหนือจำกเง่ือนไขกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯแลว้ บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบ
กำรตรวจสอบและถ่วงดุล จึงไดมี้กำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรให้ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ ดงัน้ี 

1) เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ในบริษทัฯไม่เกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ หรือเป็นผูมี้

อ  ำนำจในกำรควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่
มีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มทั้งในกำรเงินและกำร
บริหำรงำนของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ในลกัษณะท่ีอำจท ำใหข้ำดควำมเป็นอิสระ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

4) ไม่เป็นญำติสนิทกบั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ และไม่ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

5) เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และสำมำรถปฏิบติัภำรกิจ และแสดงควำมเห็นไดโ้ดยอิสระ ไม่อยู่ภำยใต้
อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่ม
ธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกนั รวมถึงกำรเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนำดรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกนัอน่ึง ค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2557 เม่ือวนัองัคำรท่ี 29 เมษำยน  พ.ศ. 2557 
มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร แยกเป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรายเดอืนประกอบด้วย 

ประธำนกรรมกำร เดือนละ 40,000 บำท  

รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บำท 

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร เดือนละ 20,000 บำท  

ค่าเบีย้ประชุม เฉพาะกรรมการทีม่าประชุมดงันี ้

เบ้ียประชุมประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังละ 12,000 บำท/คน  

เบ้ียประชุมรองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรคร้ังละ 10,000 บำท/คน  



 

บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

 

 

 

29 
   

บ าเหน็จกรรมการ 

เม่ือมีกำรจ่ำยปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจดัสรรบ ำเหน็จตำมควำมเหมำะสมให้กบักรรมกำร
ทุกต ำแหน่ง แต่ทั้งน้ีผลตอบแทนรวมทั้งปี จะตอ้งไม่เกินวงเงิน 5.0 ลำ้นบำท 

ส าหรับกรรมการที่ท าหน้าที่มากกว่า 1 ต าแหน่งให้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามต าแหน่งที่สูงกว่าเพียงต าแหน่ง
เดยีวและกรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

คณะกรรมการ 
ปี 2556  ปี 2557 

รายละเอยีดของค่าตอบแทน จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

จ านวน
(คน) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

กรรมกำร 12 3,312,000.00 11 4,810,000.00 
เบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำย
เดือนและบ ำเหน็จกรรมกำร 

กรรมกำรบริหำรและ
ผูบ้ริหำร 

7 24,796,662.18 8 29,692,338.54 เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  
  

                                      หน่วย : บำท 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2556 ปี 2557 
เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

เบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทนราย

เดอืน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 576,000 96,000 600,000 240,000 
2.  นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ 440,000 80,000 530,000 180,000 
3.  นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 310,000 70,000 430,000 200,000 
4.  นำงวรีะวรรณ บุญขวญั 320,000 80,000 420,000 200,000 
5.  นำยเจษฎำ  พรหมจำต 310,000 70,000 300,000 180,000 
6.  นำยธงไชย แพรรังสี 70,000 70,000 70,000 140,000 
7.  นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ 80,000 80,000 100,000 200,000 
8.  นำงสำวนทีพร ดวงสวสัด์ิ** 80,000 80,000 70,000 140,000 
9.  นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 80,000 80,000 100,000 200,000 
10.  นำงสำวอญัญชิ์สำ  แพรรังสี 80,000 80,000 80,000 160,000 
11.  นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 60,000 60,000 90,000 180,000 

รวม 3,190,000 2,466,000 2,790,000 2,020,000 
หมำยเหตุ :  ค่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยเดือน และบ ำเหน็จกรรมกำร 
                     ** คุณนทีพรดวงสวสัด์ิ ลำออกจำกกรรมกำรบริษทั มีผลวนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 
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ค่าตอบแทนอืน่ 

บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้รถยนตป์ระจ ำต ำแหน่งส ำหรับกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรจ ำนวนทั้งส้ิน 7 คนั และค่ำน ้ ำมนัเป็น
จ ำนวน 360 ลิตรต่อคนต่อเดือน 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนโดยจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2550 ภำยใตก้ำร
จดักำรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน บีที จ ำกดั โดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนร้อยละ 2.00 ของค่ำจำ้งและ
นำยจำ้งจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนใหแ้ก่พนกังำนร้อยละ 2.50 ของค่ำจำ้ง 

การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯไดร่้วมกนัก ำหนดแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดีท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว ้โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของในกำรควบคุมบริษทัฯ ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ให้ท ำหนำ้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
จึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน ตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดแ้ก่ กำรซ้ือขำย หรือกำรโอนหุน้ กำรมีส่วน
แบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของกิจกำรอยำ่งเพียงพอ และผูถื้อหุน้ควรไดรั้บทรำบกฎเกณฑแ์ละวธีิกำร
ในกำรเขำ้ร่วมประชุม และขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระก่อนกำรประชุม รวมถึงมีโอกำสซกัถำมกรรมกำร
ทั้งในท่ีประชุม นอกจำกน้ีบริษทัฯ  ยงัตระหนัก และให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำร
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง  ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 4 เดือน  นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบบญัชี  และกรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งเสนอวำระเป็นพิเศษ  ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  
เก่ียวกบักฎหมำย  ขอ้ก ำหนดท่ีบงัคบั  ท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยเร่ิมจำกก ำหนดวนัประชุม 
ซ่ึงไม่ใช่วนัหยดุต่อเน่ือง หรือวนันกัขตัฤกษ ์และก ำหนดเวลำประชุมไม่เชำ้หรือเยน็เกินไป และก ำหนดสถำนท่ีประชุม ซ่ึง
เป็นบริเวณท่ีมีกำรคมนำคมสะดวก  นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำร
ประชุม  พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร  เพ่ือพิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็น  ผลกระทบทั้งดำ้นบวกและลบในแต่ละวำระ  
หนังสือมอบฉันทะทั้ ง 3 รูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน  พร้อมทั้ ง
ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขำ้ประชุมแทนได ้ รวมทั้ งแผนท่ีแสดง
สถำนท่ีประชุม  ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้มำกกวำ่ 10 วนัก่อนวนัประชุม  และไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนั  ติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวำ่ 3 วนั  ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั  เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้  และส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมฯ ผำ่นทำงนำยทะเบียน ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 21 วนั 

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯจะใหค้วำมส ำคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกๆ ท่ำนใหเ้ป็นอยำ่งเท่ำเทียม เช่น บริษทัฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบถึงควำมคืบหนำ้จำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบโดยตรงหรือผำ่นทำงตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษัทฯจะถือปฏิบัติตำมข้อบังคับของบริษัทฯคือ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 7 วนั ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งใหผู้ ้
ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำล่วงหนำ้มำกกวำ่ 10 วนั พร้อมทั้งก ำหนดให้มีกำรบนัทึกกำรประชุมถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
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สำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี บริษทัฯจะมีกำรเสนอใหก้รรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูถื้อ
หุน้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ทั้งน้ี ตำมปกติ บริษทัฯจะมีกำรจดัประชุมสำมญั
ผูถื้อหุ้นปีละ 1 คร้ัง โดยหำกมีวำระท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ บริษทัฯจะด ำเนินกำรเรียกประชุม
วสิำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้  บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยเร่ิมกำรจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม  พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยละเอียดของเร่ืองเพื่อพิจำรณำเหตุผลควำม
จ ำเป็นในแต่ละวำระ  หนังสือมอบฉันทะและรำยช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ท่ำน พร้อมทั้งค  ำแนะน ำในกำรมอบ
ฉนัทะ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมแทนได ้ รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม  ใหผู้ถื้อหุน้
ล่วงหนำ้มำกกวำ่ 10 วนัก่อนวนัประชุม   และไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพร์ำยวนั  ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั  และก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั  เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้  และส่งหนงัสือเชิญประชุมฯ ผ่ำนทำงนำย
ทะเบียน ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 21 วนั 

  
วนัประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุม 

บริษทัฯ ได้พยำยำมปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น ให้มีควำมเหมำะสมอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยยดึหลกัท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยไดมี้โอกำสไดรั้บทรำบ และไดใ้ชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั  รวมทั้งมี
สิทธิในกำรใหค้วำมเห็น หรือใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุม  บริษทัฯ ไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 
ชัว่โมง  และต่อเน่ืองจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ นอกจำกนั้นบริษทัฯ ยงัจดัให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น  
ดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอและเหมำะสม  และใชก้ำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ประชุมดว้ยระบบบำร์โคด้เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งจดัพิมพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรขอรับขอ้มูลสำรสนเทศ และตอบ
ค ำถำมต่ำงๆ นอกจำกนั้นยงัจดัใหมี้กำรเล้ียงรับรองและของท่ีระลึกท่ีเหมำะสมส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมดว้ย 

บริษทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระ อยำ่งนอ้ย 1 ท่ำน เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำก
ผูถื้อหุน้ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้

ก่อนกำรประชุม  บริษทัฯ ไดเ้ปิดวีดีทศัน์แนะน ำ ประวติัควำมเป็นมำของบริษทัฯ ผลงำนท่ีผ่ำนมำในรอบปี 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทรำบขอ้มูลของบริษทัก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้น  เม่ือเร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง  เลขำนุกำรบริษทัฯ จะ
ช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนน  โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงขั้นตอนกำรนบัคะแนน  และแสดงกำรสรุปผลคะแนนทุก
ขั้นตอนอยำ่งชดัเจนในหอ้งประชุม  นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน  หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมประชุมแทน  ในระหวำ่ง
กำรประชุม  บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ  และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยจะก ำหนดเวลำในกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกำสสอบถำมหรือแสดงควำมเห็น
และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีในท่ีประชุม  โดยกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพำะประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรชุดต่ำงๆ  และกรรมกำรผูจ้ดักำร รวมทั้งผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นบญัชีกำรเงิน  ตรวจสอบภำยใน ท่ีปรึกษำทำง
กฎหมำย  และผูส้อบบญัชี  เขำ้ร่วมประชุมอย่ำงพร้อมเพรียงกนั  เพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชุม  เลขำนุกำรบริษทัฯ จะ
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ด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม รวมถึงจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ รวม
ระยะเวลำกำรประชุมแต่ละคร้ังประมำณ 3 ชัว่โมง  

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ าคญั ได้แก่ 

 การรายงานผลการด าเนินงาน :บริษทัได้ให้รำยละเอียดเก่ียวกับผลประกอบกำรของบริษทัเก่ียวกับ รำยได ้
ค่ำใชจ่้ำย ก ำไร และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบแผนภูมิแท่ง 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  โดยไดใ้ห้
รำยละเอียดประวติั และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมรำยละเอียดและขอ้สงสยัแต่ละท่ำนก่อนกำรลงคะแนน  ใน
กรณีท่ีเป็นกรรมกำรเดิม จะใหข้อ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งครบถว้นดว้ย 

 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี: บริษัทฯ ได้ให้รำยละเอียดเก่ียวกับช่ือผู ้สอบบัญชี  ส ำนักงำนสอบบัญชี  และ
ควำมสมัพนัธ์กบับริษทัฯ  

 การจัดสรรก าไร :  บริษทัฯ ไดใ้ห้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรจดัสรรก ำไรและเงินทุนส ำรอง  จ ำนวนเงินปันผล  ซ่ึง
เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ  และวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 ค่าตอบแทนกรรมการ :  บริษทัฯ ได้ให้รำยละเอียดเก่ียวกับจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีเสนอ  ซ่ึงเป็นไปตำม
นโยบำยและเง่ือนไขของค่ำตอบแทนกรรมกำร  ซ่ึงไดผ้่ำนกำรเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรม
เดียวกนั รวมถึงกำรเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีมีขนำดรำยไดแ้ละก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกนั 

ในกำรลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุ้นสำมำรถใชบ้ตัรลงคะแนน ซ่ึงมีแถบบำร์โคด้ เพื่อให้สำมำรถตรวจนบัคะแนนได้
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ โดยบริษทัฯ ไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคดัคำ้น หรืองดออกเสียง แต่
ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมทุกท่ำน และกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล และเป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทั ส ำหรับผลกำรตรวจนบัคะแนนในแต่ละ
วำระ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ของผูถื้อหุ้นท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือคดัคำ้น  และงด
ออกเสียง ในทนัที 

ภายหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในกำรประชุมไดบ้นัทึกประเด็นขอ้ซักถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้น  และสรุปดว้ยกำรลงมติและนบัคะแนนเสียง  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ โดยจดัใหร้ำยงำนกำรประชุม
ผูถื้อหุน้แสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ภำยหลงักำรประชุมไม่เกิน 14 วนั เพ่ือเผยแพร่ทำงเวบ็ไซต ์ www.chukai.co.thของ
บริษทัฯ  

  

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. บริษทัฯ เสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ท่ำน เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะให้กบัผูถื้อหุ้นใน
หนังสือมอบฉันทะเพ่ือใช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 บริษัทฯ ได้เสนอช่ือนำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ซ่ึงเป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

http://www.chukai.co.th/
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2. คณะกรรมกำรบริษทั ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ตำมล ำดบัวำระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพ่ิม
วำระในกำรประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูล 

3. บริษทัฯ จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ โดยน ำระบบบำร์โคด้เขำ้มำใชใ้นกำรบนัทึกและแสดงผล
กำรลงคะแนน พร้อมทั้งจดัให้มีเจำ้หน้ำท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในห้อง
ประชุม ซ่ึงจะมีกำรเก็บบตัรลงคะแนนเสียงกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ยกเวน้กรณีเลือกตั้ง
กรรมกำรจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และภำยหลงัเสร็จส้ิน
กำรประชุม เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกวำระ 

4. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัฯ จดัท ำและบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยรับทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ และ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงักำรประชุมเสร็จส้ินไม่เกิน 14 วนั  

5. บริษทัฯมีนโยบำยและถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดในกำรจดักำรขอ้มูลภำยใน โดยจดัใหรั้บทรำบเฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เท่ำนั้น กำรรำยงำนหรือเผยแพร่ขอ้มูลภำยในจะสำมำรถปฏิบติัไดเ้ฉพำะบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยเท่ำนั้น โดย
ทั้งน้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯทุกท่ำนทรำบถึงภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อขอ้มูลภำยใน ไม่
น ำมำใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และบริษทัฯก ำหนดให้ผูบ้ริหำรรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต่์อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 
59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

6. เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรไดดู้แลอยำ่งรอบคอบ เม่ือเกิดรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน ำขอ้มูลภำยใน
ของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งเห็นชอบดว้ยกบั
รำยกำรระหวำ่งกนันั้น ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯควำมยติุธรรม 
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขและรำคำตลำด นอกจำกน้ี ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรืออำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในรำยกำรระหว่ำงกนั จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมติัรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะ
ดงักล่ำวได ้เพ่ือควำมเป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและหำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเขำ้ข่ำยตำม
ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ ขอ้ก ำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษทัฯจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ ตลท. โดยก ำหนดรำคำและ
เง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกและไดเ้ปิดเผยรำยกำระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด 
มูลค่ำรำยกำร คู่สญัญำ เหตุผล / ควำมจ ำเป็น ในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 

คณะกรรมกำรอนุมติัในหลกักำร ตำมค ำแนะน ำของส ำนกังำน ก.ล.ต.ในกำรปฏิบติัตำมำตรำ 79/12(1) แห่ง
พรพรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี  4) พ.ศ.2551 เร่ือง กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2553 มีมติใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมติัธุรกรรมดงักล่ำว หำก
ธุรกรรมนั้นมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงจะกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั 
ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกนั  ทั้งน้ีโดยฝ่ำยจดักำรจะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทรำบตำม
ควำมประสงคต์่อไป 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือใหก้รรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำย โดยขอใหก้รรมกำรท่ำนนั้นงดออกเสียงหรือควำมเห็นใดๆ ในวำระนั้นๆ 
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยในกำรควบคุมกรรมกำรและผูบ้ริหำรไม่ให้น ำขอ้มูลภำยในองคก์ร ซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั และห้ำมผูบ้ริหำรและพนกังำนซ่ึงอยูใ่นหน่วยงำนท่ีรับทรำบ
ขอ้มูลภำยในท ำกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน โดย
ก ำหนดไวใ้นประกำศของบริษทัฯเร่ืองนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณพนกังำน ทั้งน้ี 
ได้มีกำรก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ นอกจำกน้ีบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแจง้ให้
ผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯไดรั้บอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลทัว่ไปจำก 
ก.ล.ต.  

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภำยในได้แก่ 
พนักงำนและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ หรือผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ คู่คำ้ คู่แข่ง และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงกำรสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสร้ำงก ำไร 
และสร้ำงควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษทัฯ ได้  โดยบริษทัฯ จะดูแลผูมี้ส่วนได้เสียตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สรุปไดด้งัน้ี 

 
ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
ผู้ถือหุ้น บริษทัจะด ำเนินธุรกิจอยำ่งซ่ือสัตย ์โดยยึดมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจให้ย ัง่ยืน และเป็นผูน้ ำดำ้นมำตรฐำนกำร

ใหบ้ริกำรดำ้นขนส่งดว้ยควำมมุ่งมัน่ และสำมำรถใหผ้ลตอบแทนกำรลงทุนท่ีน่ำพึงพอใจในระยะยำว 
คู่ค้า ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คำ้โดยปฏิบติั

ตำมกฎหมำยและกติกำต่ำงๆอยำ่งเคร่งครัด 
คู่แข่ง บริษทัฯ จะประพฤติตำมกรอบกติกำ กำรแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวธีิกำรไม่สุจริตเพ่ือท ำลำยคู่แข่งขนั 
เจ้าหนี ้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงไวอ้ยำ่งเคร่งครัด 
ลูกค้า บริษทัฯ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคำ้ มีควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ทั้งในดำ้นคุณภำพของบริกำรท่ีดีทีได้

มำตรฐำนและกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำย รักษำควำมลบัของลูกคำ้ 
พนักงาน บริษทัฯ จะปฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมเป็นธรรมโดยมีกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้และประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำนและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม 
สังคม บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภำพแวดลอ้มของชุมชนและสังคมโดยยึดมัน่เป็นนโยบำยท่ีจะ

ดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัจำกกิจกรรมของบริษทัซ่ึงกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บมำตรฐำน ISO 
9001:2000 ทีเก่ียวกบั Quality Management System     และ ISO 18001:1999 ท่ีเก่ียวกบั Occupation Health 
& Safety  จำก TUV Rheinland  นอกจำกนั้นบริษทัฯ พึงท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
อยำ่งเคร่งครัด 
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ส ำหรับกำรร้องเรียนแจง้เบำะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีบกพร่องหรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ริหำร และพนกังำน สำมำรถร้องเรียนโดยส่งจดหมำยถึง
ประธำนกรรมกำรบริษทัซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 42/62 หมู่ท่ี 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.7 
ต  ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ boardofficce@chukai.co.th และจะเก็บขอ้มูลผูแ้จง้
เบำะแสเป็นควำมลบั  

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯค ำนึงถึงควำมส ำคญัของนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (The Principles 
of Good Corporate Governance) โดยก ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจน นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัให้ควำมส ำคญั
ต่อระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน ส่วนกำรบริหำรควำมเส่ียงบริษทัฯพยำยำมควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงอยำ่ง
ใกลชิ้ด และยงัค ำนึงถึงเร่ืองจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียทุก ๆ กลุ่ม 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส ำคญัและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร งบกำรเงินของ
บริษทัฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี 
โดยกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบำยบญัชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำรและเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม
ภำยใน 

ความสัมพนัธ์ของผู้ลงทุน 

ภำยหลงับริษทัฯเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัฯมีนโยบำยจะจดัให้มีผูดู้แลงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
เพื่อดูแลเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทัว่ถึง ทั้ งรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูล
ทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทัฯต่อ
นักลงทุนสถำบนั ผูถื้อหุ้น เจำ้หน้ำท่ีภำครัฐ และประชำชนผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจำกนั้น
บริษทัยงัไดมี้กำรเผยแพร่ในเวบ็ไซตน์กัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัทั้งภำษำไทยและภำษองักฤษโดยมี นางสาววนิดา ดารา
ฉาย ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นงำนสนบัสนุนองคก์ร ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูดู้แลงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงสำมำรถติดต่อ
ไดท่ี้ โทรศพัทห์มำยเลข 02-715-0000  หรือ www.chukai.co.th 
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

 

 

 

36 
   

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯมีบทบำทอยำ่งเป็นอิสระ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- ก ำหนด วสิยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทัฯ 
- ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรปฏิบติัของฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอให้เป็นไปตำมแผนงำนเพ่ือบรรลุ

เป้ำหมำยท่ีวำงไว ้
- ดูแลใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ  
- ดูแลให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้บริษทัฯได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 
- ดูแลสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัฯเขำ้รับกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัฯไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และพนักงำน เพื่อให้
ผูเ้ ก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษทัฯด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม และ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร  
ในปี 2557 บริษทัมีคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 10  ท่ำน ประกอบดว้ย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร    จ ำนวน  6  ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ    จ ำนวน  4   ท่ำน 

ดงันั้นบริษทัฯ มีกรรมกำรท่ีเป็นบุคคลภำยนอกและไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
กรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ ดงันั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมัน่ใจวำ่กรรมกำรสำมำรถปฏิบติังำนใน
ฐำนะตวัแทนของผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นอยำ่งเป็นอิสระ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและสอบทำนกำรบริหำรงำน 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง  

บริษทัฯ ก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยมีกำรก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจน ท ำให้ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไม่มีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ  และมีกำรถ่วงดุลในมติท่ีส ำคัญ ซ่ึงจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง อ ำนำจท่ีมอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรือคณะกรรมกำรบริษทัฯจะไม่
สำมำรถอนุมติัรำยกำรใด ๆ ท่ีตนเอง หรือบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำม
ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหนำ้ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ โดยมีกำรจดั
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม   
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่ละคร้ัง ประธำนกรรมกำรไดจ้ดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอและมำกพอท่ี
กรรมกำรจะสรุปปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบ นอกจำกนั้นประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯไดเ้ชิญผูส้อบ
บญัชีเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม และไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร จดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสำมรถใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดือนเพ่ือน ำเสนอใน
กำรประชุมคร้ังถดัไป เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ สำมำรถติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯได ้

ในปี 2557 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีกำรประชุมทั้งส้ิน 10 คร้ัง เวลำประชุมเฉล่ีย 3 ชัว่โมง ในแต่ละ
คร้ังจะเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขำ้มำร่วมให้สำรสนเทศเพ่ิมเติม คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 9 คร้ัง เป็นกำร
ประชุมวำระปกติ 5 คร้ัง และเป็นกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  4 คร้ัง โดยรำยละเอียดกำรเขำ้
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี  2557 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุมทั้งหมด      
(10 คร้ัง) 

ประชุมทั้งหมด      
(9 คร้ัง) 

1. ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 10/10 - 
2. นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 9/10 8/9 

3. นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10/10 9/9 

4. นำยเจษฎำ  พรหมจำต  กรรมกำร 9/10 5/9 
5. นำงวรีะวรรณ บุญขวญั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 10/10 8/9 

6. นำยธงไชย แพรรังสี รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร 7/10 - 
7. นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ กรรมกำร 10/10 - 

8. นำงสำวนทีพร ดวงสวสัด์ิ กรรมกำร 7/10 - 

9. นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย กรรมกำร/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ 10/10 - 
10. นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี กรรมกำร 8/10 - 

11. นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี กรรมกำร 9/10 - 
 
คณะอนุกรรมการ 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี  
19/2549 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2551 และท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนำยน 2552 ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ท่ำน 
ซ่ึงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัฯโดยอ ำนำจและหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจัดกำร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้
กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 
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คณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 7 ท่ำนโดยอ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำมรำยละเอียด
ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลขอ้ 8 เร่ืองโครงสร้ำงกำรจดักำร และคณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรร่วมกบัผูบ้ริหำรเป็นประจ ำประมำณเดือนละ 1 คร้ัง และจะจดัใหมี้กำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวำระเร่งด่วน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัฯ พิจำรณำผลตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร สภำพแวดลอ้ม สภำวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบับริษทัใน
กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีมีขนำดรำยได้และก ำไรสุทธิใกลเ้คียงกันอน่ึง 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดข้ออนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อ
หุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมทั้งส้ิน  29.69  ลำ้นบำท  
 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้ง
ในระดับบริหำร และระดับปฏิบัติงำนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของ
ผูป้ฏิบัติงำน ผูบ้ริหำร ไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯให้เกิด
ประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำม ควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั เพ่ือใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหวำ่งกนัอยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้
ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีรับผิดชอบ นอกจำกนั้น บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯก็ไดท้ ำกำรประเมินและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯในกำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปีและไม่
พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหนำ้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
แบบไม่มีเง่ือนไข 

นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนหลกั  และ
กิจกรรมทำงกำรเงินส ำคญัของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้ และมีประสิทธิภำพ  รวมถึงตรวจสอบ  
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดรั้บกำรประเมินผลงำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

2. การประเมนิความเส่ียง บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้เกียวขอ้งทุกฝ่ำย ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และต่อสังคม 

ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม ให้ขอ้มูล และค ำแนะน ำท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคำ้ และบริกำรเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้ 

2. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพในสิทธิ และเสรีภำพของพนักงำน ไม่ใช้

แรงงำนเด็ก ส่งเสริมให้พนกังำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีทั้งหนำ้ท่ีกำรงำน และครอบครัว  โดยบริษทัฯ มีกองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ และสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น เบ้ียประกนัชีวิต เคร่ืองแบบพนกังำน อำหำรกลำงวนั  แจกทุนเรียนดีและทุน

ส่งเสริมกำรศึกษำใหก้บับุตรธิดำพนกังำน และเงินช่วยเหลืองำนศพของญำติพนกังำน 

3. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯยึดหลกัและด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกคำ้ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อสินคำ้และบริกำร

โดยตรงจำกบริษทัฯใหค้วำมมัน่ใจไดว้ำ่นอกจำกจะไดรั้บสินคำ้และบริกำรท่ีมีรำคำท่ียติุธรรม มีคุณภำพท่ีดีบริษทั

ฯมีนโยบำยท่ีใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำกกำรรับสินคำ้ และบริกำรท่ีไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนโดยก ำหนดให้

มีกำรรับประกนัสินคำ้ภำยใตเ้ง่ือนไขระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

4. การร่วมพฒันาชุมชน และสังคม 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงกำรดงัน้ี 

  กำรพฒันำดำ้นกำรศึกษำ  โดยบริษทัฯ มีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ใหแ้ก่บุตรพนกังำน ซ่ึงในปี 2557 ไดม้อบ

ทุนกำรศึกษำใหก้บับุตร ธิดำ พนกังำนต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 13   

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหวำ่งชุมชน และพนกังำน  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้โครงกำรสำนฝันแบ่ง ปัน

น ้ ำใจใหน้อ้ง ท่ีโรงเรียนขนงพระใต ้ ต ำบลขนงพระใต ้ อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ  โดยกำรบริจำคส่ือ

กำรเรียน กำรสอน เช่น โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬำ และเคร่ืองเขียน พร้อมร่วมปลูกตน้ไมภ้ำยใน

บริเวณโรงเรียน  รวมถึงมอบถุงยงัชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผูสู้งอำย ุท่ีพ  ำนกัอยูใ่นต ำบลดงักล่ำว 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั

รวม 3  ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมนั้น คณะกรรมกำรไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดย
คณะกรรมกำรไดแ้สดงควำมเห็นสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. องค์กรและสภำพแวดล้อม : บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของ

คณะกรรมกำรและไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีวดัผลไดเ้พ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร
และพนกังำนและก ำหนดวธีิปฏิบติังำน ระเบียบปฏิบติังำน บทลงโทษส ำหรับผูก้ระท ำควำมผิดไวใ้นคู่มือพนกังำน 

2. กำรบริหำรควำมเส่ียง : บริษทัฯมีกำรประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งวิเครำะห์และติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียง เพ่ือก ำหนด
มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมผลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของฝ่ำย
บริหำรในแต่ละระดบั และมีขั้นตอนในกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่ำว 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล : บริษทัฯไดเ้สนอขอ้มูลต่อคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรตดัสินใจอยำ่ง
เพียงพอ จดัให้มีกำรกระจำยขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นส ำหรับกำรใชง้ำนระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นประจ ำ
ทุกเดือน พฒันำระบบเพื่อกำรบริหำรสินทรัพย ์กำรเรียกเก็บเงินจำกลูกคำ้ให้ไดต้ำมก ำหนดระยะเวลำ จดัท ำขอ้มูล
ทำงดำ้นบญัชีและกำรเงินไดต้รงตำมก ำหนด 

5. ระบบกำรติดตำม : บริษทัฯมีกำรเปรียบเทียบเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจกบัผลกำรด ำเนินงำนจริงรวมทั้งกำรท ำ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

นอกจำกน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั พีวี ออดิท จ ำกดั ไดศึ้กษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุม
ภำยในดำ้นบญัชีของบริษทัตำมท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ำจ ำเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบติังำนให้
รัดกุมและเหมำะสม ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินโดยออกหนำ้รำยงำนผล
กำรตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 7/2554  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 ไดมี้มติแต่งตั้ง  นำงจิตรำ  ทอง
สมุทร ใหด้ ำรงต ำแหน่ง หวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2554 เน่ืองจำกวำ่เป็นบุคคลท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบติังำนท่ีผำ่นมำ ซ่ึงมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ฯ  (ประวติัตำมเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1 ) 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรในแต่ละงวดบญัชีหลงัจำกหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผล

ดงักล่ำว จะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม

อ่ืนๆ ในอนำคตดว้ย 

 
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย จะข้ึนอยู่กบัควำมเหมำะสม แผนกำรลงทุน และจะค ำนึงถึง

กระแสเงินสดและฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ยเป็นส ำคญั 
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รายการระหว่างกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ตำมนโยบำยของบริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เง่ื อนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถ
ตรวจสอบไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นไปตำมกำรคำ้
ปกติ ฝ่ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติ แต่ทั้ งน้ีจะตอ้งน ำเสนอกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรประชุมทุกคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมสมเหตุสมผล 
รวมทั้งเง่ือนไขในกำรท ำรำยกำรนั้นๆ 

ส ำหรับในกรณีท่ีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ จะก ำหนดให้ตอ้งน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำควำมเหมำะสมก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทั้งน้ีหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว บริษทัฯจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นนั้น ๆ เป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใชใ้นกำร
ประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุ้นตำมแต่กรณีเพ่ืออนุมติัรำยกำรดงักล่ำว
ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทั้งน้ีกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนันั้นๆ 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในอนำคตหำกบริษทัฯมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดใหเ้ง่ือนไขของกำรท ำรำยกำรจะตอ้งเป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรคำ้ปกติและเป็นรำคำตลำด มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็น
ผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำรำยกำร  รวมถึงเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ดงักล่ำว บริษทัฯจะใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระ หรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นนั้นๆ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่ง
กันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตดัสินใจและให้
ควำมเห็นต่อ คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตำมแต่กรณี 

ทั้งน้ีกำรพิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว บริษทัฯจะปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีก
ทั้งจะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและกำรรำยงำนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลท.  
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รายละเอยีดรายการระหว่างกนัในปี 2557  
    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2557 

คุณธงไชย แพรรังสี  

 

กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ กรรมกำรของบริษัทฯ ได้แก่ คุณ

ธงไชย แพรรังสี  ให้บริษัทฯและ

บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้ นเพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร โดย

ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 

 

0.57 

0.00 

0.00 

0.57 

กรรมกำรให้กูย้ืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำรกู้ยืม

ดงักล่ำวไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร

ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำร

ดงักล่ำวเป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กลุ่ม

บริษทัฯ เพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่

มีกำรคิดอตัรำผลตอบแทน และไม่มีผลประโยชนท์ั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษทัฯ และ

ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย  

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยค่ำท่ีดินของ TCH ให้

คุณธงไชย แพรรังสี เน่ืองจำกรำยกำร

ดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ท รัพย์ใ นค ดี

ลม้ละลำย จึงบนัทึกเป็นรำยกำรค่ำเช่ำ

ดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 

 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

ขำยส่ิงปลูกสร้ำงของ บริษัท เดอะ

เครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกัด บริเวณถนน

พหลโยธิน ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอ

คลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี  ตั้งแต่

วนัท่ี 30 พ.ย.55 เป็นจ ำนวนเงิน 5.0 

ลำ้นบำท ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ 

 

            - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 
 

 
6.20 

0.00 

0.00 

6.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00 

0.00 

0.00 

5.00 

1 ) บริษทัย่อยไดบ้อกเลิกสัญญำเช่ำ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 

จึงไม่มีภำระค่ำเช่ำนบัแต่วนัดงักล่ำว 

2 ) ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำยนับแต่ว ันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2545 

จนถึงวนัยกเลิกสญัญำเช่ำได ้หยุดกำรเคล่ือนไหวแลว้ 

อยู่ระหว่ำงรอฟังผลกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำน

พิทกัษท์รัพย ์

3 ) ส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำซ่ึงตอ้งร้ือ

ถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผูใ้ห้เช่ำซ้ืออำคำร

ดังกล่ำว และผูใ้ห้เช่ำตกลงซ้ือในรำคำ 5 ล้ำนบำท 

โดยขอช ำระรำคำดว้ยกำรหกักลบลบหน้ีกบัค่ำเช่ำคำ้ง

จ่ำย ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 เป็นจ ำนวน 6.2 

ลำ้นบำท 

อย่ำงไรก็ตำมยงัคงเง่ือนไขท่ีว่ำบริษัทย่อยจะยงัไม่

ช ำระค่ำเช่ำจนกว่ำคดีจะส้ินสุด และนำยธงไชย แพร

รังสี ย ังคงรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยในกรณีท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีพนักงำนพิทกัษ์ทรัพย ์หรือศำลมีค ำสั่งให้

บริษทัย่อยตอ้งรับภำระค่ำเช่ำมำกกว่ำท่ีบริษทัย่อยตั้ง

ไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  เ ห็นว่ำฝ่ำยจัดกำรได้

ด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ยควำมสมเหตุสมผลตำมสภำพ

ท่ีมีขอ้จ ำกดัทั้งดำ้นขอ้เท็จจริง และขอ้กฎหมำยอย่ำง

สมประโยชน ์และสมประสงคข์องบริษทัฯแลว้ 
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2557 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมกำร / ผูถื้อหุน้ 
 

ซ้ือท่ีดินบริเวณ ถนนบำงนำ-ตรำด 
กม.7 โฉนดเลขท่ี 85546 เลขท่ีดิน 137 
เน้ือท่ีรวม0-1-50 ไร่ 
 

- ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 

 
 

 
 
 
 

0.00 
4.35 
4.35 
0.00 

 
 

บริษทัมีนโยบำยรวบรวมท่ีดินบริเวณถนนบำง-ตรำด 
กม.7 ให้เป็นพื้นท่ีติดกนั ทั้งน้ีเม่ือรวมท่ีดินดังกล่ำว
จ ำนวน 1 แปลง ท ำให้บริษทัมีท่ีดินรวมทั้งส้ินเท่ำกบั 
11 แปลง เน้ือท่ีรวม 4-3-00 ไร่ และในอนำคตบริษทั
สำมำรถขยำย หรือปรับปรุงพื้นท่ีให้เกิดประโยชนไ์ด้
มำกข้ึน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นว่ำเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ 
และประโยชนใ์ชส้อยต่อบริษทัในอนำคต 
 
 
 

คุณวนัชนะ แพรรังสี ผช.ผจก.ฝ่ำย / ผูถื้อ
หุน้ 
 

ขำยท่ีดินบริเวณ ถนนบำงนำ-ตรำด 
กม.7 โฉนดเลขท่ี 85513, 85514 เลขท่ี
ดิน 100, 101  เน้ือท่ีรวม 0-3-00 ไร่ 
 

- ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 

 
 

 
 
 
 
 

0.00 
5.00 
5.00 
0.00 

 

บริษทัมีนโยบำยรวบรวมท่ีดินบริเวณถนนบำง-ตรำด 
กม.7 ให้เป็นพื้นท่ีติดกนั ทั้งน้ีเม่ือรวมท่ีดินดังกล่ำว
จ ำนวน 1 แปลง ท ำให้บริษทัมีท่ีดินรวมทั้งส้ินเท่ำกบั 
11 แปลง เน้ือท่ีรวม 4-3-00 ไร่ และในอนำคตบริษทั
สำมำรถขยำย หรือปรับปรุงพื้นท่ีให้เกิดประโยชนไ์ด้
มำกข้ึน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้มีควำมเห็นว่ำเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ 
และประโยชนใ์ชส้อยต่อบริษทัในอนำคต 

บริษทั เครนแดง 

จ ำกดั 

 ผูถื้อหุน้ (คุณจิรำ

ลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และ

อะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็นจ ำนวนรวม

ของรำยกำรคำ้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะ

เครน 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 

 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 

 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 

 

 

 

 

 

 

1.15 

4.50 

4.34 

1.31 

 

 

0.00 

1.22 

0.50 

0.72 

 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย

เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลกัเกณฑ์เช่นลูกค้ำ

ทั่วไป ทั้ ง น้ี คุณจิรำลักษณ์  แพรรังสีได้ เข้ำ เป็น

กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 17 มกรำคม 2556  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำกำร

ท ำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็น

รำยกำรปกติในกำรด ำเนินธุรกิจ  
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    หน่วย : ลำ้นบำท 

บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องกัน 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
งบการเงินรวม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2557 

บริษทั 20 อ๊อคชัน่ 
จ ำกดั 

 ผูถื้อหุน้ (คุณจิรำ
ลกัษณ์ แพรรังสี) 

ค่ำเช่ำ ค่ำซ่อมแซม ซ้ือเคร่ืองจกัร และ
อะไหล่ ยอดท่ีแสดงเป็นจ ำนวนรวม
ของรำยกำรคำ้กบั บริษทัในกลุ่ม เดอะ
เครน 
ลูกหน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 
เจำ้หน้ีกำรคำ้:- 

 - ยอดตน้งวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวำ่งงวด 
 - ลดลงระหวำ่งงวด 

- ยอดปลำยงวด 
 

 

 
 
 
 
 

0.00 
0.57 
0.18 
0.39 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

รำยกำรค้ำดังกล่ำวมีกำรคิดค่ำบริกำรและรำคำขำย
เป็นไปตำมรำคำตลำด และใช้หลกัเกณฑ์เช่นลูกค้ำ
ทั่วไป ทั้ ง น้ี คุณจิรำลักษณ์  แพรรังสีได้ เข้ำ เป็น
กรรมกำรบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2557  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำกำร
ท ำรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็น
รำยกำรปกติในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดูแลกิจกำรบริษทัใหมี้กำรจดักำรท่ีดี  

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต  

ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปโดยก ำกบัดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัมีกำร

บนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงของบริษทั  

 คณะกรรมกำรบริษทัได้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มี

คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้ขำ้มำท ำหนำ้ท่ีสอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมถึงจดัใหมี้และด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่

อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน  กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นมีระบบกำรป้องกนัท่ีดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำร

ด ำเนินกำรท่ีผิดปกติ กำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยง หรือท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งถูกตอ้งและครบถว้นตำม

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินประจ ำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีคณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดส้อบทำนร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบแลว้นั้น ไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

       ........................................... 
       ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 
        ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

ผศ.ดร.พิบูลย ์  ลิมประภทัร 

 ประธำนกรรมกำร และ

กรรมกำรอิสระ 

74  Ph.D. University of Illinois 

    M.A. (ECON.) University  of   

Philippines  

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ผ่านการอบรม 
 The Role of Chairman (RCM) 

year 2001 (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) year 2002 (IOD) 

 Audit Committee Program (ACP) 

year 2004 (IOD) 

 บทบำทคณะกรรมกำรในกำร

ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน ปี 

2009 (IOD) 

 
 

- - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2552 – ปัจจุบนั 
 

2550 – ปัจจุบนั 
 
 

 
 

2548 - 2557 
 
 
 

 

 
 
 

2547 – ปัจจุบนั 

 กรรมกำรหลกัสูตรปริญญำเอก 

มหำวิทยำลยันอร์ทกรุงเทพ 

 ประธำนกรรมกำร   

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบและประธำน

กรรมกำรสรรหำและ

ค่ำตอบแทน   

   บมจ. เอน็.ซี.เฮำ้ส์ซ่ิง   

 กรรมกำร 

   โรงเรียนสองภำษำลำดพร้ำว 

 กรรมกำรและรองประธำน

กรรมกำร  

   บจ. ศูนยห์อ้งปฏิบติักำรและ วิจยั

ทำงกำรแพทยแ์ละกำรเกษตร

แห่งเอเชีย 

 กรรมกำร  

   โรงพยำบำลลำดพร้ำว 

นำยวชัรินทร์   ดวงดำรำ  

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรอิสระ 

55  นิติศำสตร์บณัฑิต (มธ.)   

    เนติบณัฑิตไทย(เนติบณัฑิตย สภำ) 

 บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (EX-

MBA ม.เกษตรศำสตร์ ) 

 
ผ่านการอบรม 
 Director Accreditation Program 

(DAP) year 2004  (IOD) 

 Director Certification Program 

(DCP) year 2006 (IOD) 

- - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 
ประสบกำรณ์ 

พ.ศ.2524 - 2557 

(1) ประกอบอำชีพท่ีปรึกษำ       
กฎหมำย / ทนำยควำม 

(2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    
บมจ. ชูไก 

(3) กรรมกำรอิสระ บมจ. เพิ่มสิน
สตีลเวิคส์ 

(4) กรรมกำรตรวจสอบ บมจ.
ครำวนเ์ทค แอดวำนซ ์ 

(1) ท ำงำนดำ้นกฎหมำยในธุรกิจ
เงินทุน-หลกัทรัพย ์ธนำคำรและ
สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ หลำย
แห่ง 

(2) เคยเป็นท่ีปรึกษำ / ผูช้  ำนำญกำร
ใหก้บักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันำ
เกษตรกร , กรรมำธิกำรกำร
พฒันำกำรเมืองและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน ฯลฯ 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 

 กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรอิสระ 

66  ปริญญำตรี สำขำกำรเงินกำรคลงั 

    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ผ่านการอบรม 

 Risk Management Committee 

Program(RMP) ,The Thai 

Institute of Directors(IOD) 

 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) 

 โครงกำรสมัมนำผูบ้ริหำรธนำคำร

และสถำบนักำรเงิน รุ่น 8 

(FINEX’8) 

   สมำคมสถำบนักำรศึกษำกำร 

ธนำคำรและกำรเงินไทย 

 Syndicated Loans, The Euro 

Money Institute Hong Kong 

 BOURSE GAME ASIA 

   Singapore  

 
 

- - 2552 – ปัจจุบนั 
 

 

2551 – ปัจจุบนั 
 
 

2542 - 2551 
 

2551 – 2551 
 

2549 – 2551 
 

2548 – 2549 
 

2542 – 2548 

 
 

 กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ 

บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรตรวจสอบและ

กรรมกำรอิสระ 

   บจ. ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์  

 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

   บมจ.ธนำคำรไทยธนำคำร 

 กรรมกำร  

   บจ. บีทีท่ีปรึกษำธุรกิจ 

 กรรมกำร  

   บจ. หลกัทรัพย ์บีที  

 กรรมกำร  

บจ.หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนบีที  

 กรรมกำร  

   บจ. บีทีประกนัภยั 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยเจษฎำ   พรหมจำต 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

และ กรรมกำรผูมี้อ ำนำจ 

53  ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑิต 

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี  บญัชีบณัฑิต  

   มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Certification Program  

   (DCP) year 2004 (IOD) 

 Company Secretary Program 

(CSP)  year 2004 (IOD) 

 นกับริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกนั       

   และปรำบปรำมกำรทุจริตระดบัสูง 

(นยปส) รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2553 

TLCA Excutive Development  

     Program (EDP) รุ่นท่ี 9 พ.ศ. 2555 

 ประกำศนียบตัรชั้นสูง กำร 

   บริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำย 

   มหำชน รุ่นท่ี  12 (ปรม) พ.ศ. 2556 

- - ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 52  -  ส.ค. 57 

 

ม.ค. -  พ.ย. 2552 
 

มี.ค. 51 –  ส.ค. 57 
 
 

มี.ค. 51 – ปัจจุบนั 
 

2549 – ก.พ. 2551 
 
 
 
 
 

2547 –  ก.พ. 2551 
 
 
 

2546 -  2547 
 
 
 

2543 - 2550 
 
 

2541 - 25430 

 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 

 รองกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรใหญ่ 
และปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นกำรเงิน ( 
CFO) 
บริษทั อสมท จ ำกดั (มหำชน)   

 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  บมจ. โรงพยำบำลปิยะเวท   
 กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ 

   บมจ. ชูไก 
 กรรมกำร 
  บจ. ดีแลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
 กรรมกำร 
   บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จ ำกดั 
   บริษทั เอม็  แอนด ์ดี  เอนเตอร์เท

นเมนท ์จ ำกดั 
    บริษทั เอม็ โอ เอม็ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกดั 
 กรรมกำรและเลขำนุกำร  

คณะกรรมกำร 
    บริษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
 กรรมกำรและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
   บริษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
 ผูจ้ดักำรส ำนกัประธำนกรรมกำร 
   บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวทิย ุ

จ  ำกดั 
 ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
   บริษทั ชูไก จ ำกดั  
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงวีระวรรณ  บุญขวญั    

 กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรอิสระ 

 

45  ปริญญำโท  สำขำ. Finance & 

   International Business,  

   University  of Wisconsin, USA. 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี     

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) year 2008 (IOD) 

- - 2556 - ปัจจุบนั 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 
 

 

 

2549 - ปัจจุบนั 
 
 

2545 - 2550 
 

2543 - 2545 
 

2542 - 2543 

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

อิสระ 

   บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส  

 ผูจ้ดักำรกำรเงิน และกรรมกำร 

   บจ. บีบีบีแอนดว์ี  

หุน้ส่วนผูจ้ดักำร หำ้งหุน้ส่วน

สำมญั  

   ท่ีปรึกษำกำรเรียนรู้กรวิชญ ์

   Korawit Learning Consultant, 

BCG. 

 กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำร

อิสระ 

   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 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยธงไชย  แพรรังสี 

 ท่ีปรึกษำผูบ้ริหำร  

 กรรมกำรบริษทั 

  

62  ประกำศนียบตัรวิชำชีพ 

   โรงเรียนนิดำบริหำรธุรกิจ 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 

34.46 บิดำของ 

นำงสำว

จนัทร์จิรำ 

แพรรังสี และ

นำงสำวจิรำ

ภรณ์ แพร

รังสี 

ก.ย.57 – ปัจจุบนั 
 

ธ.ค. 55 – ส.ค.57 
 

 

2548 - 2555 
 

2549 - ปัจจุบนั 

 
2539 - ปัจจุบนั 

 

2537 - ปัจจุบนั 

 

2535 - ปัจจุบนั 
 

 ท่ีปรึกษ่ผูบ้ริหำร 

   บมจ. ชูไก 

 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

และกรรมกำร 

   บมจ. ชูไก  

 ประเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ

กรรมกำร 

   บมจ. ชูไก )   

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครน เซอร์วิส  

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครน ระยอง  

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 

นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 

บริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

 

 

54  ปริญญำโท  สำขำบริหำรจดักำร 

   มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชีตน้ทุน 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program  

   (DAP) year 2008  (IOD) 

Director Certification Program  

(DCP ) Class 167/2012 (IOD) 

- - 2551- ปัจจุบนั 

 

ต.ค.51 - ปัจจุบนั 

 

 

2536 - 2551 

 

 
2533 - 2536 

 

2526 - 2533 

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ 

กรรมกำร 

   บมจ. ชูไก) 

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครนแหลมฉบงั  

   บจ. เดอะเครนระยอง  

   บจ. เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท ์ 

 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ดำ้นธุรกิจ

ขนำดกลำง - ขนำดยอ่ม 3 

   บมจ. ธนำคำรไทยธนำคำร ) 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

   บจ. พลูทิพยเ์ฮำ้ส์ซ่ิง  

 ผูบ้ริหำรระดบัตน้ ฝ่ำยพฒันำ

สินเช่ือ 

   บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม                                                                                                                                                                          

 เลขำนุกำรบริษทั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

47  ปริญญำตรีศิลปะศำสตร์บณัฑิต 

   (ภำษำองักฤษ)  

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

ผ่านการอบรม 

Director Accreditation Program 

(DAP) year 2005  (IOD) 

Director Certification Program 

    (DCP) year 2008 (IOD) 

Company Secretary Program  

(CSP)  year 2005 (IOD) 

 

4.03 - 2547 – ปัจจุบนั 

 

2549 - ปัจจุบนั 

 
2544 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   และ กรรมกำร 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครนเซอร์วิส  

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครนแหลมฉบงั  

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

   บจ. เดอะเครน ระยอง  

 

นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ี  

   บริหำร 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

33  ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด  

   มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP) Class 167/2012 (IOD) 

 

4.44 บุตรีของนำย

ธงไชย แพร

รังสี 

2555 - ปัจจุบนั 

 

2551 -2555 

 
2549 - ปัจจุบนั 

 ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

   และ กรรมกำร 

   บมจ. ชูไก  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำร 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 

นำงสำวจนัทร์จิรำ แพรรังสี 

 กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

34  ปริญญำโท สำขำ Organization 

Change and Development  

Hawaii Pacific University 

 

ผ่านการอบรม 

 Director Accreditation Program 

   (DAP) year 2006  (IOD) 

 Director Certification Program  

   (DCP)  Class 167 /2012 (IOD) 

 

 

4.44 บุตรีของนำย

ธงไชย แพร

รังสี 

2556– ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 
2549 - 2556 

 กรรมกำร 

บริษทั ชูไก จ ำกดั  (มหำชน) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจ. เดอะเครน แหลมฉบงั  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

   บจ. เดอะเครน ระยอง 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและสถานที่ 

นำยเลิศ    นิตยธี์รำนนท ์

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 

บริหำร  
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 ปริญญำโท ธุรกิจระหวำ่งประเทศ 

    University of Southern     

California 

 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ 

    University of Pennsylvania 

- 

 

- 2555  - ปัจจุบนั 

 

2531 - ปัจจุบนั 

 

 

 รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

    บมจ. ชูไก 

 กรรมกำรบริหำร  

   บจ. โรแยลคอนคอร์ดอินเตอร์   

   เทรด  

 

 

 

นำงสำววิไล   นกัวิฬำ 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

46  ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

 

- - 2555 – ปัจจุบนั 

 
2550 - 2555 

 
2540 - 2550 

 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี 

   บมจ. ชูไก  

 ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี-กำรเงิน 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 หวัหนำ้แผนกบญัชี-กำรเงิน 

   บจ. เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์ 

 

นำงปำจรีย ์ ศรีสุวรรณ 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

51  ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

- - 2557 - ปัจจุบนั 
 

2555 - 2557 
 

2551 - 2555 
 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
   บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
 ผุช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
   บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) 
 ผูจ้ดักำรส ำนกังำน 
   บริษทั วฒันสิริโลหกำร จ ำกดั 

 
หมำยเหตุ :  กรรมกำรของบริษทัฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นและไดต้รวจสอบแลว้วำ่ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้มตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์นอกจำกน้ีกรรมกำรทุกท่ำนยงัไดผ้ำ่นกำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

ช่ือ - สกลุ บริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เดอะเครน  
เซอร์วสิ จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จ ากดั 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวีล่ฟิท์ จ ากดั 

ผศ.ดร.พิบูลย ์ ลิมประภทัร 1, 3     

นำยวชัรินทร์ ดวงดำรำ                    3, 6     

นำยสุรินทร์  เปรมอมรกิจ 3, 7     
นำงวรีะวรรณ  บุญขวญั 3, 7     

นำยเจษฎำ  พรหมจำต 3, 5, 9 3 3 3 3 
นำยธงไชย แพรรังสี 3, 4,  9 3, 8 3 3 3 

นำยช ำนำญ  งำมพจนวงศ ์ 3, 5, 9 3 3 3 3 

นำงสำววนิดำ ดำรำฉำย 3, 5, 9 3 3 3 3 
นำงสำวอญัญชิ์สำ แพรรังสี 3, 5, 9  3   

นำงสำวจนัทร์จิรำ  แพรรังสี 3  3, 8 3  
นำงสำวเจนจิรำ  แพรรังสี    3, 8  

นำยเลิศ  นิตยธี์รำนนท ์ 9     
 

หมำยเหตุ : 1    ประธำนกรรมกำร 6 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
 2   รองประธำนกรรมกำร 7 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
 3 กรรมกำร 8 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 4 ประธำนกรรมกำรบริหำร 9 ผูบ้ริหำร 
 5 กรรมกำรบริหำร   
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินการ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ปี 2557 ผลกระทบจำกภำวะกำรเมืองยงัคงมีอยูต่่อเน่ืองจำกปี 2556 และรุนแรงข้ึนจนเกิดกำรรัฐประหำร เม่ือ 22 พฤษภำคม 
2556 แมห้ลงัจำกนั้น ภำวะกำรเมืองจะเร่ิมน่ิง แต่กำรขบัเคล่ือนทำงเศรษฐกิจยงัท ำไดไ้ม่มำกนกั กำรใชจ่้ำยภำครัฐชะลอตวั
ลงอยำ่งมำก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม  ท ำใหย้อดรำยรับรวมของบริษทัต ่ำกวำ่ปี 2556 เกือบร้อยละ 25 โดยเป็นกำร
ลดลงของยอดขำย Zoomlion ซ่ึงเป็นไปตำมกำรชะลอตวัของโครงกำรภำครัฐ ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร ท่ีเนน้
ใหบ้ริกำรกบัธุรกิจอุตสำหกรรมหนกัขนำดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั  ปิโตรเคมี  พลงังำนไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งมีกำร
วำงแผนกำรก่อสร้ำงระยะยำว รวมถึงยงัเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งมีกำรซ่อมบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ ยงัมีอตัรำกำรเติบโต เกือบร้อย
ละ 10 ท ำใหส้ดัส่วนรำยรับจำกกำรขำยและรำยรับจำกกำรใหบ้ริกำรท่ี 38 : 62 

ในปี 2557 บริษทัมีก ำไรสุทธิ 236.4 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 163.8 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 225.6   เม่ือเทียบ
กบัปี 2556 ท่ีมีก ำไรสุทธิ 72.6 ลำ้นบำท  โดยแบ่งเป็นก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 114.4 ลำ้นบำทและก ำไรสุทธิจำกกำร
ขำยท่ีดิน 122.0 ลำ้นบำท เม่ือพิจำรณำเฉพำะก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัก็ยงัมีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 41.8 หรือ 
ร้อยละ 57.4 เม่ือเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงเป็นผลมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินท่ีลดลงเป็นส่วนใหญ่ 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ในปี 2557 จ ำนวน 2,726.2 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน (3,095.0 ลำ้นบำท)  จ ำนวน 
368.8 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรลดลงในส่วนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีน ำออกขำย และในส่วนของสินคำ้คงเหลือท่ี
ไดท้ะยอยขำยออกไป ในขณะท่ีมีกำรเพ่ิมเคร่ืองจกัรใหเ้ช่ำและยำนพำหนะ รวมถึงลูกหน้ีกำรคำ้เขำ้มำ 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีจ ำนวนทั้งส้ินเท่ำกบั 1,313.22 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 599.76 ลำ้นบำท 

คิดเป็นร้อยละ 31.35 เม่ือเทียบกับปี 2556 ซ่ึงมีจ ำนวนเท่ำกับ 1,912.98 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงในรำยกำร

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน จำก 749.43 ลำ้นบำทในปี 2556 เหลือเพียง 84.42 ลำ้นบำทในปี 2557 ลดลงจ ำนวน 665.01 ลำ้น

บำท คิดเป็นร้อยละ  88.74 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 มีมูลค่ำเท่ำกบั 1,413.02 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2556 ซ่ึงมีมูลค่ำ

เท่ำกบั 1,181.99 ลำ้นบำท จ ำนวน 231.03 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.5 อนัเป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมข้ึนของก ำไรสะสมท่ี

เพ่ิมข้ึนตำมก ำไรสุทธิของผลประกอบกำรในปี 2557 และกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญั 
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สภาพคล่อง 

บริษทัฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่องเพ่ิมข้ึนจำก 0.70 ในปี 2556 เป็น 1.06 เท่ำในปี 2557 ส ำหรับกระแสเงินสดในปี 2557 บริษทั

ฯ มีเงินรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั -72.60 ลำ้นบำทเน่ืองจำกมีกำรช ำระเจำ้หน้ีกำรคำ้ โดยบริษทัไดข้ำยท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช้

ประกอบกำรในรำคำก่อนหักค่ำใชจ่้ำย 500.0 ลำ้นบำท ท ำให้บริษทัมีกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 301.45 

ลำ้นบำท และกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 215.58 ลำ้นบำท ส่งผลให้อตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ลดลงจำก 1.62  เท่ำ ในปี 2556 เป็น 0.93 เท่ำในปี 2557 แต่อย่ำงไรก็ตำมเม่ือส้ินงวดบญัชี บริษทัฯ ยงัคงเหลือเงินสดและ

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมุนเวียนในกิจกำรเท่ำกบั 17.28 ลำ้นบำท  ซ่ึงในปี 2558 บริษทัฯ เช่ือว่ำจะมีกระแสเงินสดจำก

กิจกรรมด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนจำกงำนขำยและงำนให้บริกำรเช่ำและขนส่ง โดยใชก้ลยทุธ์ในกำรรักษำฐำนลูกคำ้เดิม ขยำยฐำน

ลูกคำ้ในและต่ำงประเทศ ตลอดจนเจำะฐำนลูกคำ้ของคู่แข่ง และเนน้กำรขำยรถเครนใหม่ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน ซ่ึงมีรำคำไม่สูงเม่ือเทียบกบัรถเครนเก่ำใชแ้ลว้ท่ีน ำเขำ้จำกประเทศญ่ีปุ่นและยุโรป เป็นหลกั และเน้นงำน

บริกำรหลงักำรขำยให้มำกข้ึน  รวมถึงกำรบริหำรสต๊อคสินคำ้ขำยให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน ส่วนกำรก่อหน้ีระยะยำว  จะ

ค ำนึงถึงระยะเวลำกำรผอ่นช ำระหน้ีใหส้อดคลอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีดงักล่ำว เพ่ือรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน

ของบริษทัใหมี้เสถียรภำพ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและงบการเงนิ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จ ากดั (มหาชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ

กระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และ

ไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และ

งบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ือง

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำก

กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำน

ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและ

ปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผย

ขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำร

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมิน

ควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ี

ควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อ

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำร

ใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
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ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ

ขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ชูไก จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสด

เฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

(นำยไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9429 

บริษทั พีว ีออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ 26 กมุภำพนัธ์ 2558 
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 17,277,668.23      4,005,185.48        15,106,218.04      99,383.94             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 209,666,977.06    178,654,771.53    162,475,838.91    118,457,215.47    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                        22,000,000.00      113,500,000.00    

สินคา้คงเหลือ 7 332,828,148.54    559,376,675.35    334,117,720.14    560,666,246.95    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,499,540.37      49,814,443.09      8,825,779.07        34,691,436.33      

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 584,272,334.20    791,851,075.45    542,525,556.16    827,414,282.69    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 504,258.71           495,501.42           275,716.49           269,708.73           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                        -                        299,991,430.00    174,991,430.00    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 1,784,769.65        322,862,444.88    -                        321,053,512.00    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,072,315,724.15 1,928,365,698.81 895,259,728.15    923,864,342.62    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 3,646,405.56        5,121,430.99        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 63,707,105.27      46,275,074.09      28,525,799.93      16,250,715.77      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,141,958,263.34 2,303,120,150.19 1,224,052,674.57 1,436,429,709.12 

รวมสินทรัพย์ 2,726,230,597.54 3,094,971,225.64 1,766,578,230.73 2,263,843,991.81 

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557

บาท
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 68,156,167.94      20,786,206.21      65,301,465.48      12,019,072.03      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 84,420,114.98      749,430,359.68    28,234,474.60      690,530,776.22    

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 287,375,329.57    256,504,116.76    100,537,969.53    105,862,178.36    

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 19 88,850,121.89      82,839,030.52      -                        -                        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                        158,050,000.00    146,150,000.00    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27 1,000,809.68        178,892.83           -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,020,272.14      18,455,739.03      10,460,339.66      7,516,379.02        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 552,822,816.20    1,128,194,345.03 362,584,249.27    962,078,405.63    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 222,574,000.00    218,072,000.00    214,824,000.00    207,322,000.00    

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 449,794,666.56    504,982,112.86    36,576,476.90      71,694,522.72      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 59,340,306.88      36,705,804.56      29,679,858.26      15,186,159.94      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 20 16,124,654.69      12,879,143.89      8,019,316.31        7,144,134.62        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 12,558,610.34      12,145,157.15      2,204,890.10        2,283,731.95        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 760,392,238.47    784,784,218.46    291,304,541.57    303,630,549.23    

รวมหนีสิ้น 1,313,215,054.67 1,912,978,563.49 653,888,790.84    1,265,708,954.86 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 626,784,419 หุน้ในปี 2557 

   และ 578,571,375 หุน้ในปี 2556 มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 626,784,419.00    578,571,375.00    626,784,419.00    578,571,375.00    

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 626,783,520 หุน้ในปี 2557 

   และ 578,570,233 หุน้ในปี 2556 ช าระเตม็มูลคา่แลว้ 626,783,520.00    578,570,233.00    626,783,520.00    578,570,233.00    

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 22 209,553,500.00    209,553,500.00    209,553,500.00    209,553,500.00    

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,195,609.23      39,195,609.23      -                        -                        

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 31,524,151.37      25,528,529.66      31,524,151.37      25,528,529.66      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21 505,958,762.27    329,144,790.26    244,828,268.52    184,482,774.29    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,413,015,542.87 1,181,992,662.15 1,112,689,439.89 998,135,036.95    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,726,230,597.54 3,094,971,225.64 1,766,578,230.73 2,263,843,991.81 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2557
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

3

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 1,067,683,682.69  1,414,009,450.13  543,646,975.00     946,233,475.13     

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 4, 24 (722,073,623.94)    (1,059,553,595.33) (460,635,603.46)    (799,375,602.31)    

ก าไรขั้นต้น 345,610,058.75     354,455,854.80     83,011,371.54       146,857,872.82     

รายไดอ่ื้น  4, 11 176,511,866.49     14,172,883.18       186,404,670.22     33,645,693.41       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 21 -                         -                         -                         49,999,180.00       

คา่ใชจ่้ายในการขายและบริการ 4, 24 (47,592,858.05)      (52,654,598.55)      (21,436,367.47)      (23,494,926.93)      

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24 (125,283,406.91)    (145,419,410.22)    (80,202,006.85)      (102,432,123.28)    

ตน้ทนุทางการเงิน 4, 25 (52,318,116.42)      (71,796,494.03)      (15,404,399.10)      (34,295,651.57)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 296,927,543.86     98,758,235.18       152,373,268.34     70,280,044.45       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13, 27 (60,546,631.89)      (26,166,863.74)      (32,460,834.15)      (9,933,799.64)        

ก าไรส าหรับปี 236,380,911.97     72,591,371.44       119,912,434.19     60,346,244.81       

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 236,380,911.97     72,591,371.44       119,912,434.19     60,346,244.81       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 3

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.377                     0.116                     0.191                     0.096                     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 626,783,520          626,783,520          626,783,520          626,783,520          

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บาท
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                          -                        -                                       -                        72,591,371.44      72,591,371.44      

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                          -                        -                                       3,017,312.24        (3,017,312.24) -                        

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21 72,320,280.00        -                        -                                       -                        -                        72,320,280.00      

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

ยอดคงเหลอื 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 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                          -                        -                                       -                        236,380,911.97    236,380,911.97    

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                          -                        -                                       5,995,621.71        (5,995,621.71) -                        

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 21 48,213,287.00        -                        -                                       -                        -                        48,213,287.00      

เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                        -                                       -                        (53,571,318.25) (53,571,318.25)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 626,783,520.00      209,553,500.00    39,195,609.23                      31,524,151.37      505,958,762.27    1,413,015,542.87 

ก าไรสะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บาท

งบการเงินรวม
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 506,249,953.00       209,553,500.00       22,511,217.42         207,510,979.89       945,825,650.31       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           60,346,244.81         60,346,244.81         

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                           -                           3,017,312.24           (3,017,312.24) -                           

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 72,320,280.00         -                           -                           -                           72,320,280.00         

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 578,570,233.00       209,553,500.00       25,528,529.66         184,482,774.29       998,135,036.95       

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           119,912,434.19       119,912,434.19       

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 23 -                           -                           5,995,621.71           (5,995,621.71) -                           

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21 48,213,287.00         -                           -                           -                           48,213,287.00         

เงินปันผลจ่าย 21 -                           -                           -                           (53,571,318.25) (53,571,318.25)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 626,783,520.00       209,553,500.00       31,524,151.37         244,828,268.52       1,112,689,439.89   

ก าไรสะสม

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                     รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

 

 

 

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 296,927,543.86  98,758,235.18    152,373,268.34  70,280,044.45    
ปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน)
  กิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เส่ือมรำคำ 217,570,285.24  200,961,809.64  76,906,743.22    78,293,029.88    
หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรำยกำร) (2,145,168.41)     3,814,111.29      1,064,669.26      48,150.00           
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้ (154,777.80)        (623,672.53)        (154,777.80)        (623,672.53)        
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่และรำยกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 3,244,601.61      4.00                    108,203.32         -                      
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (159,516,072.27) (1,168,959.27)     (157,619,625.55) (950,919.00)        
คำ่ปรับ 6,011,091.37      6,011,091.37      -                      -                      
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,341.20)            28,967,023.25    -                      28,967,023.25    
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (49,999,180.00)   
ดอกเบ้ียรับ (84,813.10)          (672,511.82)        (3,364,659.47)     (6,829,877.51)     
ดอกเบ้ียจ่ำย 51,907,341.42    71,792,959.03    14,993,624.10    34,295,651.57    
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 5,471,231.88      5,858,550.84      2,298,995.67      2,859,171.04      
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 419,222,922.60  413,698,640.98  86,606,441.09    156,339,421.15  

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (28,672,119.92)   (22,892,535.01)   (50,018,522.02)   (10,062,183.94)   
สินคำ้คงเหลือ 223,945,305.90  (276,425,130.98) 237,330,300.31  (293,741,232.90) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 25,132,963.81    (21,911,363.01)   25,865,718.35    (17,121,622.32)   
เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั (8,757.29)            18,593,780.09    (6,007.76)            2,284,298.33      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,832,695.59      (113,313.74)        (6,165,000.00)     (2,273,796.76)     

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (666,028,209.95) 414,837,916.70  (662,661,977.91) 386,754,649.62  
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน -                      (18,954,272.85)   -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,564,533.11      (1,987,507.63)     2,943,960.64      144,192.05         
จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน (2,225,721.08)     (345,342.54)        (1,423,813.98)     (140,000.00)        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 413,453.19         2,140,235.94      (78,841.85)          1,598,118.75      

เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน (20,822,934.04)   506,641,107.95  (367,607,743.13) 223,781,843.98  
รับดอกเบ้ีย 71,895.90           680,235.55         8,299,888.79      1,925,110.49      
เงินรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ 5,966,541.26      3,908,843.14      -                      -                      
จ่ำยภำษีเงินได้ (57,811,835.61)   (35,702,240.06)   (24,077,219.99)   (5,459,820.68)     
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (72,596,332.49)   475,527,946.58  (383,385,074.33) 220,247,133.79  

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      49,999,180.00    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                      -                      91,500,000.00    (64,500,000.00)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                      -                      (125,000,000.00) -                      
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (186,340,657.43) (125,850,662.24) (51,565,587.26)   (57,701,192.37)   
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 487,786,726.85  6,447,593.47      484,568,748.35  6,030,000.00      
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 301,446,069.42  (119,403,068.77) 399,503,161.09  (66,172,012.37)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 47,369,961.73    (82,716,531.13)   53,282,393.45    (70,797,804.77)   
เงินรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      80,000,000.00    61,150,000.00    160,650,000.00  
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (80,000,000.00)   (49,250,000.00)   (129,500,000.00) 
เงินรับจำกสญัญำขำยและเช่ำคืนและสญัญำเช่ำกำรเงิน -                      49,500,000.00    -                      27,000,000.00    
จ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (201,805,964.31) (205,886,598.91) (45,910,083.88)   (50,439,424.94)   
เงินรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 251,500,000.00  55,437,252.95    251,500,000.00  40,437,252.95    
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (254,268,139.35) (94,691,216.64)   (250,382,000.00) (89,133,216.64)   
จ่ำยดอกเบ้ีย (53,015,128.66)   (74,342,496.07)   (16,143,578.64)   (34,426,988.61)   
จ่ำยเงินปันผล (5,357,983.59)     (8,036,764.50)     (5,357,983.59)     (8,036,764.50)     
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (215,577,254.18) (360,736,354.30) (1,111,252.66)     (154,246,946.51) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธิ 13,272,482.75    (4,611,476.49)     15,006,834.10    (171,825.09)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 4,005,185.48      8,616,661.97      99,383.94           271,209.03         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 17,277,668.23    4,005,185.48      15,106,218.04    99,383.94           

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้เพ่ือขำยดว้ยมูลคำ่สุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนเงิน 18.19 ลำ้นบำท 
(ปี 2556: 21.40 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และ จ ำนวนเงิน 38.25 ลำ้นบำท (ปี 2556: 37.53 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม
บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และยำนพำหนะรำคำทุน จ ำนวนเงิน 14.66 ลำ้นบำท (ปี 2556: 0.56 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 207.33 ลำ้นบำท (ปี 2556: 380.75 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินรวม โดยจ่ำยช ำระเงินสด 
จ ำนวนเงิน 2.81 ลำ้นบำท (ปี 2556: 0.14 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และจ ำนวนเงิน 22.57 ลำ้นบำท (ปี 2556: 67.63 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้  ำสญัญำเช่ำกำรเงิน
บริษทัไดจ่้ำยหุน้ปันผล จ ำนวนเงิน 48.21 ลำ้นบำท (ปี 2556: 72.32 ลำ้นบำท) (ดูหมำยเหตุ 21)

2.

3.

1.

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2557(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จ ำกัด (มหำชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2540 และไดแ้ปรสภำพบริษทัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและใหเ้ช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2551 บริษทัได้จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)” 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2557 บริษทัไดย้ำ้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขำ้ซ้ือขำยใน “ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)” 

บริษทัมีส ำนกังำนจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ต  ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตำมหลกักำร
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินไดท้ ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้น เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำร
ประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
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เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงินรวมไดร้วมส ำหรับงบกำรเงินของบริษทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเช่ำรถเครน 100% 100%

สดัส่วนเงินลงทุน

 

รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลำ้ยคลึง
กนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มใน
กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบกำรเงิน
ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ีได้รับมำกับ
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำร
รวมกิจกำรท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนผูถื้อหุน้ 

กำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีให้ใช้กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) มำตรฐำน
กำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัทีในปี 2557 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)  กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำร เป ล่ี ยนแปลงของอัต ร ำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิด เผยข้อมูลเก่ียวกับ บุคคลหรือกิจกำร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินท รัพย์ไม่ห มุน เวียน ท่ี ถือไว้เพ่ือขำย และ       
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/    
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 สิท ธิใน ส่วนได้ เสี ยจำกกองทุนกำร ร้ือถอน        
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557)  และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคำ้คงเหลือ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี
และขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก
จำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS%2020-web.pdf
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ือง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อำจเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้อง
อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภำษีเงินได-้กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรือผูถื้อหุน้ 
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำร
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ
กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ
เศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ/ 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

เร่ือง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สญัญำประกนัภยั 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั
ดงักล่ำว 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

เกณฑ์กำรวดัค่ำในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

นอกจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นกำรจดัท ำ
งบกำรเงินใชร้ำคำทุนเดิม 

รำยได้ 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่งรับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

รำยไดรั้บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญั
ในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้ ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ
หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 
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รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

รำยไดอ่ื้น 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำย 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตำม
สัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
กำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์
ดงักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใชเ้องหรือเพ่ือขำย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้

กลุ่มบริษทัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน – โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท ำงำนของ
พนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำ
ท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังำนมีกำรเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนกังำนจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยงุำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
กำรจ่ำยจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุนทั้งจ ำนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกกำรจำ้งพนักงำนหรือกลุ่มของพนักงำน
ก่อนวนัเกษียณตำมปกติ 

ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกับ
รำยกำรในปีก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำง
ภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำย
ภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและอำจเก่ียวขอ้งกบักำร
ตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจท ำใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำน
จดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะ
จ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนั 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมีก ำหนด
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำมกำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ดงันั้น 
กำรปรับปรุงค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวธีิรำคำเจำะจงหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ใน
กรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 
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กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิรำคำทุนและหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอำคำร ท่ีถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยำ่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือใชใ้นกำรผลิตหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร แสดงในรำคำทุน หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณ โดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของอำคำร 30 ปี 

ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กำร
ปรับปรุงนั้นจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำเกินกวำ่รอบระยะเวลำบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 30

อำคำร 30

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำ 5, 7 และ 15

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 5

ยำนพำหนะ 5
 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบำงส่วน และ
งำนระหวำ่งก่อสร้ำงและสินทรัพยร์ะหวำ่งทำง 
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กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ี
ส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้กลุ่มบริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมำเกินกว่ำรอบระยะเวลำบัญชี สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืมเพ่ือใชใ้นกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์ำ้งตน้ก่อน
สินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ำมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เช่ำและขำย ดงันั้น หำกยงัไม่มีกำรขำยจะน ำสินทรัพยอ์อกไปให้บริกำรโดย
บันทึกไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้บัญชี “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” และคิดค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณขำ้งตน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตบ้ญัชี “ตน้ทุนจำกกำรให้บริกำร” จนกระทัง่เม่ือมีกำรขำยจะหยดุคิดค่ำ
เส่ือมรำคำและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคำ้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขำยดว้ยมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม) ณ วนัท่ีขำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรขำยนั้น 

สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของ
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินเพื่อให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำย
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำสินทรัพย์
ท่ีไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ แลว้แต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินไดก้ ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินเม่ือครบก ำหนดตำมมูลค่ำหรือ
อตัรำท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหำกกลุ่มบริษทัมีนโยบำยเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่ำวจะบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ำ
มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของ
สินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัที่เคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีให้รับรู้ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น 
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กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มำยถึงรำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่ำใด
จะสูงกว่ำ  ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและ
ควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น ใหพิ้จำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีควำมเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเพ่ือให้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือม
รำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

เงนิตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำตำมสญัญำ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 
ค ำนวณโดยปรับสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงคำ้ง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนจำกอตัรำตำมสัญญำเป็นรำคำ
ตลำดของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมีอำยคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจำ้หน้ีอ่ืนจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงนิปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยและเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลบนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัและ
หุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัระหวำ่งปี ทั้งน้ีไดมี้กำรปรับจ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำรออก
หุน้ปันผลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21 โดยก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดย
ถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 

2557 2556 2557 2556

ก ำไรส ำหรับปี (บำท)    236,380,911.97     72,591,371.44    119,912,434.19     60,346,244.81

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)

หุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม        578,570,233        578,570,233        578,570,233        578,570,233

ออกหุน้ปันผล          48,213,287          48,213,287          48,213,287          48,213,287

หุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้)        626,783,520        626,783,520        626,783,520        626,783,520

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                   0.377                   0.116                   0.191                   0.096

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยหรือภำระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระ
ภำระหน้ีสินดงักล่ำว โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็น
นยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึง
ภำษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงกำรใชดุ้ลย
พินิจและกำรประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน
ดงักล่ำว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มี
ดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     48,524,011.88    61,988,848.65    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     28,489.73           -                     
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,748,400.00      8,265,960.17      

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     9,999,800.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     2,520,000.00      5,683,045.73      
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     2,604,202.79      996,189.64         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     596,970.51         604,649.20         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     1,763.20            10,922.68           
ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     -                     57,732.87           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     55,576,610.28    44,340,276.66    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     3,258,017.10      5,072,438.23      
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,220,000.00      5,627,489.64      

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     29,999,400.00    
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     7,020,000.00      137,681.60         
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     425,745.86         38,500.00           

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     90,768.00           -                     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     -                     150,840.29         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     251,715.00         1,208,565.00      
รำยไดอ่ื้น -                     -                     600,000.00         677,400.00         
เงินปันผลรับ -                     -                     -                     9,999,980.00      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     10,260,000.00    6,481,682.24      
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     -                     4,970.00            
ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     620,732.98         669,245.23         

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2557 2556 2557 2556
บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     25,016,978.72    19,060,836.73    
รำยไดอ่ื้น -                     -                     4,200,000.00      6,653,049.74      
ซ้ือสินคำ้ -                     -                     17,820,000.00    37,304,400.00    
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร -                     -                     1,600,519.71      2,289,251.19      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร -                     -                     174,940.54         400,928.56         
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -                     -                     428,932.06         493,849.88         
ดอกเบ้ียจ่ำย -                     -                     2,084,783.66      2,516,706.99      

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 6,443,860.94      4,221,372.91      470,205.00         244,170.00         
ซ้ืออุปกรณ์ 270,000.00         -                     -                     -                     
ตน้ทนุขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,908,249.69      1,177,341.39      -                     44,500.00           

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ ำกดั
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 211,039.56         -                     12,240.00           -                     
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร 27,900.00           -                     3,300.00            -                     

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ซ้ือท่ีดิน 4,350,000.00      -                     4,350,000.00      -                     
ขำยท่ีดิน 9,000,000.00      -                     9,000,000.00      -                     

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,882,930.65    40,097,566.58    47,415,663.69    39,630,509.49    

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,790,907.81      3,493,089.13      1,790,907.81      3,493,089.13      

รวม 49,673,838.46    43,590,655.71    49,206,571.50    43,123,598.62    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

บริษทัย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     12,945.21           -                     

เงินมดัจ ำรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งรับ -                     -                     124,263.70         5,072,438.23      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     212,075.41         104,835.62         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั

ลูกหน้ีอ่ืน -                     -                     2,333,149.76      2,333,149.76      

ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย -                     -                     768,928.78         938,690.60         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุ 10) -                     -                     299,991,430.00   174,991,430.00   

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 5,000,000.00      5,000,000.00      -                     -                     

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,200,000.00      6,200,000.00      -                     -                     

เจำ้หน้ีอ่ืน 570,245.00         570,245.00         -                     -                     

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                       -                       51,854,771.94      11,551,120.90      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                       -                       75,895,500.89      67,977,540.06      

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                       -                       50,000.00             8,700.00               

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                       -                       7,133,723.61        4,254,672.63        

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 1,661,137.39        1,308,965.88        -                       -                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั 386,925.29           -                       13,096.80             -                       

รวม 2,048,062.68        1,308,965.88        134,947,093.24    83,792,033.59      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั -                     -                     1,564,824.63      1,728,640.52      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั -                     -                     534,948.80         182,934.91         

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั -                     -                     -                     3,007,817.90      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั -                     -                     648,541.94         2,956,074.97      

บริษทั เครน แดง จ ำกดั 1,483,480.67      715,725.29         -                     4,815.00            

รวม 1,483,480.67      715,725.29         2,748,315.37      7,880,283.30      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 7,000,000.00        -                        
บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 15,000,000.00      113,500,000.00    
รวม 22,000,000.00      113,500,000.00    

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556

ยอดยกมำ 113,500,000.00    49,000,000.00      

เพ่ิมข้ึน 46,500,000.00      91,000,000.00      

ลดลง (138,000,000.00)   (26,500,000.00)     
ยอดคงเหลือ 22,000,000.00      113,500,000.00    

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) โดยออกตัว๋สัญญำ
ใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: 
MOR) และไม่มีหลกัประกนั 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 44,150,000.00     25,950,000.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 113,900,000.00   120,200,000.00   
รวม 158,050,000.00   146,150,000.00   

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 
มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

ยอดยกมำ -                        -                        146,150,000.00    115,000,000.00    

เพ่ิมข้ึน -                        80,000,000.00      61,150,000.00      160,650,000.00    

ลดลง -                        (80,000,000.00)     (49,250,000.00)     (129,500,000.00)   
ยอดคงเหลือ -                        -                        158,050,000.00    146,150,000.00    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 
บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) โดยกำรออก
ตัว๋สญัญำใชเ้งินระยะสั้น อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำธนำคำรพำณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 580.24 ลำ้น
บำท (ดูหมำยเหตุ 29) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท (ดู
หมำยเหตุ 14 และ 17) 

บริษทัไดค้  ้ำประกนัวงเงินกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทั จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัในนำมบริษทัย่อย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 13.50 
ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 29) 

บริษทัยอ่ยไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนำมบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 
2.36 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 29) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมกำร / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำตำมบัญชี
คงเหลือ จ ำนวนเงิน 393.77 ลำ้นบำท 
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มบริษทัในนำมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(ดูหมำยเหตุ 14 และ 17)  

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทำงตรง

บริษทั เครน แดง จ ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้
เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จ  ำกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุน้
เป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในกำรคดิรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินคำ้ รำคำตลำด
มูลค่ำกำรซ้ือ - ขำย ท่ีดิน รำคำประเมินของผูป้ระเมินรำคำอิสระ
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง รำคำตลำดหกัส่วนลดร้อยละ 20 - 35
มูลค่ำกำรใหบ้ริกำรซ่อมแซม รำคำตลำด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร รำคำตลำด
ดอกเบ้ียรับ - จ่ำย อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรพำณิชย์

 

ส่วนลดดงักล่ำวเกิดจำกควำมแตกต่ำงของลกัษณะกำรใหบ้ริกำรในส่วนของพนกังำนควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เงินสด 147,586.72         176,599.72         5,085.00            22,255.00           

เงินฝำกธนำคำร 17,130,081.51    3,828,585.76      15,101,133.04    77,128.94           

รวม 17,277,668.23    4,005,185.48      15,106,218.04    99,383.94           

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีกำรคำ้

     กิจกำรอ่ืน 198,266,169.08   161,753,608.51   27,795,540.12     29,380,196.50     

     กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,048,062.68       1,308,965.88       134,947,093.24   83,792,033.59     

รวม 200,314,231.76   163,062,574.39   162,742,633.36   113,172,230.09   

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (26,735,476.14)    (29,409,609.76)    (1,134,920.11)      (22,100.85)           

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 173,578,755.62   133,652,964.63   161,607,713.25   113,150,129.24   

รำยไดค้ำ้งรับ 28,849,864.95     38,538,432.40     137,208.91          5,072,438.23       

เงินทดรองจ่ำย 1,427,540.57       1,171,274.46       3,372.00              73,448.00            

อ่ืน ๆ 6,325,949.14       7,670,760.27       727,544.75          209,350.00          

รวม 36,603,354.66     47,380,467.13     868,125.66          5,355,236.23       

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (515,133.22)         (2,378,660.23)      -                      (48,150.00)           

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 36,088,221.44     45,001,806.90     868,125.66          5,307,086.23       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 209,666,977.06   178,654,771.53   162,475,838.91   118,457,215.47   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนเดือนท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า - กจิการอืน่

   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 99,264,176.12     43,966,098.69     4,506,299.65       1,862,169.16       

   เกินก ำหนดช ำระ

      นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 66,919,962.57     78,099,713.19     20,859,051.16     21,505,829.16     

      มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน 4,838,117.49       10,601,342.52     565,543.07          4,813,097.30       

      มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน 1,845,956.02       3,911,160.57       1,842,545.39       1,177,000.03       

      มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป 25,397,956.88     25,175,293.54     22,100.85            22,100.85            
      รวม 198,266,169.08   161,753,608.51   27,795,540.12     29,380,196.50     

ลูกหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั

   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,677,829.09       980,910.88          13,662,465.54     17,097,355.51     

   เกินก ำหนดช ำระ

      นอ้ยกว่ำหรือเทำ่กบั 3 เดือน 370,233.59          328,055.00          26,462,558.84     20,053,113.81     

      มำกกว่ำ 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      12,987,513.22     12,422,025.57     

      มำกกว่ำ 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      72,726,983.42     22,084,266.77     

      มำกกว่ำ 12 เดือนข้ึนไป -                      -                      9,107,572.22       12,135,271.93     
      รวม 2,048,062.68       1,308,965.88       134,947,093.24   83,792,033.59     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

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

บวก(หัก) หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) (2,705,267.23)      3,658,646.98       1,064,669.26       48,150.00            

หัก ตดัจ  ำหน่ำยหน้ีสูญ (1,832,393.40)      (891,630.21)         -                       -                       

ยอดคงเหลือ 27,250,609.36     31,788,269.99     1,134,920.11       70,250.85            

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
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7. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

รถเครน 231,483,508.05    443,488,138.88    232,671,509.65    444,677,710.48    

รถฟอร์คลิฟท์ 21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      21,079,881.27      

รถขดุ/รถตกั 55,852,682.22      67,439,618.53      55,852,682.22      67,439,618.53      

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,878,888.75      16,947,960.96      16,980,458.75      17,047,960.96      

สินคำ้ระหว่ำงประกอบ 9,344,188.25        12,386,853.51      9,344,188.25        12,386,853.51      

รวม 334,639,148.54    561,342,453.15    335,928,720.14    562,632,024.75    

หัก ค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (1,811,000.00)       (1,965,777.80)       (1,811,000.00)       (1,965,777.80)       

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 332,828,148.54    559,376,675.35    334,117,720.14    560,666,246.95    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2557 2556

ยอดยกมำ 1,965,777.80                 3,213,122.86             

หัก กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือมูลค่ำสินคำ้ลดลง (154,777.80)                   (623,672.53)              

หัก โอนออก - อุปกรณ์ (ดูหมำยเหตุ 12) -                                (623,672.53)              
ยอดคงเหลือ 1,811,000.00                 1,965,777.80             

บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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8. ลูกหนีต้ำมสัญญำซื้อกลบัคนื 

ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           
หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (45,820,560.75)          (45,820,560.75)          
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน - สุทธิ -                             -                             

บำท
งบกำรเงินรวม

 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดค้  ้ำประกนัสัญญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติั
ตำมสญัญำใหก้บัลูกหน้ีกำรคำ้ซ่ึงผิดนดัช ำระค่ำงวดกบัเจำ้หน้ี (ดูหมำยเหตุ 19) 

9. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

เงินฝำกธนำคำร 2557 2556 2557 2556 หลกัประกนั
ฝำกประจ ำ 504,258.71   495,501.42   275,716.49   269,708.73   หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ/

หลกัประกนักำรปฏิบติังำนตำม
สญัญำว่ำจำ้ง/

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในรำคำตำมวธีิรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2557 2556 2557 2556 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั 100        100        25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,300.00     24,999,300.00     

บริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั 100        100        150,000,000.00   25,000,000.00     149,999,200.00   24,999,200.00     

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั 100        100        25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,930.00     24,999,930.00     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั 100        100        100,000,000.00   100,000,000.00   99,993,000.00     99,993,000.00     
รวม 299,991,430.00   174,991,430.00   

รำคำทนุทนุช ำระแลว้

บำท

สดัส่วนเงินลงทนุ (%)

 

ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สำมญัจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวนเงิน 125 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 21) 
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11. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ ท่ีดินเปล่ำ ท่ีดินและอำคำรพำณิชย์ รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 316,612,277.00        3,563,066.00              320,175,343.00     
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                           -                             -                        

โอนเขำ้ - ท่ีดิน 12 4,441,235.00            -                             4,441,235.00         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                           -                             -                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 321,053,512.00        3,563,066.00              324,616,578.00     
ซ้ือ / โอนเขำ้ -                           -                             -                        

จ ำหน่ำย / โอนออก (321,053,512.00)       -                             (321,053,512.00)    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                           3,563,066.00              3,563,066.00         

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 -                           1,729,969.89              1,729,969.89         

ค่ำเส่ือมรำคำ -                           24,163.23                   24,163.23              
จ ำหน่ำย / โอนออก -                           -                             -                        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 -                           1,754,133.12              1,754,133.12         

ค่ำเส่ือมรำคำ -                           24,163.23                   24,163.23              
จ ำหน่ำย / โอนออก -                           -                             -                        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                           1,778,296.35              1,778,296.35         

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 321,053,512.00        1,808,932.88              322,862,444.88     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                           1,784,769.65              1,784,769.65         

บำท

งบกำรเงินรวม
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หมำยเหตุ ท่ีดินเปล่ำ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 316,612,277.00                

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                                   

โอนเขำ้ - ท่ีดิน 12 4,441,235.00                    

จ ำหน่ำย / โอนออก -                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 321,053,512.00                

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                                   

จ ำหน่ำย / โอนออก (321,053,512.00)              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                                   

บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 0.02                           0.02                           

ลำ้นบำท
งบกำรเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัย่อยได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ ตลอดจน
ผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุ 14) 

อตัรำค่ำเช่ำ

ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ (ลำ้นบำท) หมำยเหตุ

สญัญำใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่ำ)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บคุลลภำยนอก 1 ปี 0.01           -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

 

เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2557 บริษทัไดท้ ำสญัญำขำยท่ีดินเปล่ำใหก้บับริษทัอ่ืน มูลค่ำขำยตำมสญัญำ จ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท 
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12. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 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       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 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          
โอนออก / ปรับปรุง -                            -                            936,000.00                2,918,420.00             -                            -                            -                            (3,854,420.00)            -                            
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 11) (4,441,235.00)            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            (4,441,235.00)            
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,079,080.00)            -                            -                            (170,000.00)               (350,160.58)               (601,682.24)               (94,629,443.87)          -                            (100,830,366.69)        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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       
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63           -                            1,102,713.27             2,894,044.26             1,229,521.03             23,659,841.11           310,020,398.84          43,983,819.08           405,020,242.22          
โอน / ปรับปรุง -                            -                            -                            919,800.00                -                            -                            -                            (919,800.00)               -                            
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)            -                            (133,248.23)               (97,000.00)                 (1,628,687.31)            (14,292,297.09)          (75,623,521.39)          -                            (96,774,754.02)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          47,567,760.04           156,561,489.59          24,959,280.90           30,864,987.77           54,312,983.51           2,743,330,406.42       95,127,907.72           3,406,261,002.74       

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 -                            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       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            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          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            (31,219.01)                 (289,385.37)               (601,680.24)               (41,830,134.90)          -                            (42,752,419.52)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                            6,943,054.79             4,119,203.82             1,579,212.15             2,297,929.60             5,094,202.80             197,512,518.85          -                            217,546,122.01          
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (25,631.32)                 (96,996.00)                 (1,605,043.93)            (12,098,136.39)          (41,024,851.51)          -                            (54,850,659.15)          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            19,940,819.18           70,500,484.48           19,425,171.40           23,376,945.74           21,748,796.53           1,172,581,491.61       -                            1,327,573,708.94       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 -                            -                            -                            -                            -                            -                            4,147,897.12             -                            4,147,897.12             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            -                            -                            623,672.53                
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            4,147,897.12             -                            4,771,569.65             
โอนเขำ้ / ปรับปรุง -                            -                            -                            -                            -                            -                            1,600,000.00             -                            1,600,000.00             
จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                            -                            -                            -                            623,672.53                -                            5,747,897.12             -                            6,371,569.65             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 253,536,186.79          27,626,940.86           86,061,005.11           5,534,109.50             6,864,369.50             32,564,186.98           1,565,001,017.69       95,127,907.72           2,072,315,724.15       

งบกำรเงินรวม
บำท
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 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    
ซ้ือ / โอนเขำ้ 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         
โอนออก / ปรับปรุง -                         -                         936,000.00             -                         -                         -                         -                         (936,000.00)            -                         
โอนออก - อสงัหำริมทรัพย์

เพ่ือกำรลงทุน (ดูหมำยเหตุ 11) (4,441,235.00)         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (4,441,235.00)         
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,079,080.00)         -                         -                         -                         -                         (120,000.00)            (42,743,335.89)       -                         (47,942,415.89)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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    
ซ้ือ / โอนเขำ้ 22,129,904.63         -                         1,102,713.27          38,782.25               552,332.41             14,660,613.01         28,800,202.87         5,206,981.58          72,491,530.02         
โอน / ปรับปรุง -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก (5,000,000.00)         -                         (133,248.23)            -                         (720,773.94)            (6,063,241.38)         (34,913,364.27)       -                         (46,830,627.82)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       28,589,033.21         91,638,655.60         4,537,760.34          12,431,556.08         27,018,875.41         854,769,001.87       56,712,757.97         1,307,748,618.48    

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 -                         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       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         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         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         (119,999.00)            (21,340,478.73)       -                         (21,460,477.73)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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       
ค่ำเส่ือมรำคำ -                         4,448,697.20          2,762,500.33          160,733.33             807,450.26             2,712,450.22          66,014,911.88         -                         76,906,743.22         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         (25,631.32)              -                         (700,268.82)            (5,187,488.20)         (16,727,838.21)       -                         (22,641,226.55)       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         16,845,543.07         27,119,673.30         4,176,700.91          9,282,867.03          8,265,028.19          344,955,508.78       -                         410,645,321.28       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง อำคำร เคร่ืองจกัรและ เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ เคร่ืองจกัรและ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม
ท่ีดิน อุปกรณ์โรงงำน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และสินทรัพย์

ส ำนกังำน ระหวำ่งทำง
ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 -                         -                         -                         -                         -                         -                         1,219,896.52          -                         1,219,896.52          
โอนเขำ้ -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         -                         -                         623,672.53             
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          
โอนเขำ้ -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
จ ำหน่ำย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -                         -                         -                         -                         623,672.53             -                         1,219,896.52          -                         1,843,569.05          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 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       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 232,050,978.00       11,743,490.14         64,518,982.30         361,059.43             2,525,016.52          18,753,847.22         508,593,596.57       56,712,757.97         895,259,728.15       

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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2557 2556 2557 2556

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร 201.19        189.25        67.79         70.66         

   - ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 16.35         11.69         9.12           7.63           
รวม 217.54        200.94        76.91         78.29         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รำคำทนุก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจ  ำหน่ำย
ค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 457.21        416.30        47.76         43.80         

กำรโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำไปเป็นสินคำ้คงเหลือดว้ย

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทนุขำยแลว้เม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 38.25         37.53         18.19         21.40         

กำรโอนสินคำ้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 7.56           10.04         7.56           10.54         

บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้มื เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุของ

ตน้ทนุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (ดูหมำยเหตุ 25) 1.05           2.44           1.05           0.98           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 18)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 968.93        875.27        125.22        127.27        

   - ยำนพำหนะ 29.91         12.39         17.91         5.96           
รวม 998.84        887.66        143.13        133.23        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ลำ้นบำท

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทได้จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำ 
ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 14 และ 17) 
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อตัรำค่ำเช่ำ
ต่อเดือน

คู่สญัญำ ระยะเวลำ ลำ้นบำท หมำยเหตุ
สญัญำเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์(ผูเ้ช่ำ)
   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.10              -
   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั 1 ปี 0.05              -
   บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จ  ำกดั บริษทั 3 ปี 0.05              -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

 

13. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,646,405.56       5,121,430.99       -                      -                      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (59,340,306.88)    (36,705,804.56)    (29,679,858.26)    (15,186,159.94)    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกร
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

1 มกรำคม 2556 ก ำไร(ขำดทนุ) 31 ธนัวำคม 2556 ก ำไร(ขำดทนุ) 31 ธนัวำคม 2557

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,149,988.15      752,055.54         5,902,043.69      (609,486.64)       5,292,557.05      

สินคำ้คงเหลือ 642,624.57         (249,469.01)       393,155.56         (30,955.56)         362,200.00         

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76      -                     2,260,569.76      (2,260,569.76)    -                     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 243,979.30         99,787.64           343,766.94         295,053.15         638,820.09         

ประมำณกำรหน้ีสิน 8,607,446.79      (1,485,994.63)    7,121,452.16      1,851,320.43      8,972,772.59      

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 11,026,425.57    (908,665.76)       10,117,759.81    (10,117,759.81)   -                     

รวม 27,931,034.14    (1,792,286.22)    26,138,747.92    (10,872,398.19)   15,266,349.73    

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (45,090,900.89)   (12,632,220.60)   (57,723,121.49)   (13,237,129.56)   (70,960,251.05)   

งบกำรเงินรวม

บำท

1 มกรำคม 2556 ก ำไร(ขำดทนุ) 31 ธนัวำคม 2556 ก ำไร(ขำดทนุ) 31 ธนัวำคม 2557

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 550,000.00         -                     550,000.00         211,692.65         761,692.65         

สินคำ้คงเหลือ 642,624.57         (249,469.01)       393,155.56         (30,955.56)         362,200.00         

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ 2,260,569.76      -                     2,260,569.76      (2,260,569.76)    -                     

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 243,979.30         99,787.64           343,766.94         (24,946.85)         318,820.09         

ประมำณกำรหน้ีสิน 884,992.72         543,834.21         1,428,826.93      175,036.33         1,603,863.26      

ผลขำดทนุสะสมทำงภำษี 11,026,425.57    (3,715,629.89)    7,310,795.68      (7,310,795.68)    -                     

รวม 15,608,591.92    (3,321,477.05)    12,287,114.87    (9,240,538.87)    3,046,576.00      

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (20,860,952.22)   (6,612,322.59)    (27,473,274.81)   (5,253,159.45)    (32,726,434.26)   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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14. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เงินเบิกเกินบญัชี 9,384,487.94       9,786,206.21       6,529,785.48       1,019,072.03       

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 15,000,000.00     11,000,000.00     15,000,000.00     11,000,000.00     

ทรัสตรี์ซีท 43,771,680.00     -                      43,771,680.00     -                      
รวม 68,156,167.94     20,786,206.21     65,301,465.48     12,019,072.03     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2557 2556 อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

บริษทั

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 35.00                 35.00                 MOR

ธนำคำร ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 45.00                 65.00                 MLR

ธนำคำร ทรัสตรี์ซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต 150.00               220.00               MLR

ธนำคำร ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 70.52                 64.52                 

บริษทัย่อย

ธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00                 23.00                 MOR

เจำ้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2557 2556

บริษทั

ธนำคำร เลตเตอร์ออฟเครดิต 3.48                   -                     

วงเงิน (ลำ้นบำท)

วงเงิน (ลำ้นยโูร)

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน นอกจำกน้ี กรรมกำรของกลุ่มบริษทัไดค้  ้ำ
ประกนัในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน อีกทั้งบริษทัไดค้  ้ำประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4 และ 12) 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เจำ้หน้ีกำรคำ้

กิจกำรอ่ืน 22,570,426.17     676,242,923.76   4,163,518.71      656,104,177.32   

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,483,480.67      715,725.29         2,748,315.37      7,880,283.30      

รวม 24,053,906.84     676,958,649.05   6,911,834.08      663,984,460.62   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 55,633,779.95     56,410,644.96     20,197,302.75     24,576,352.46     

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือทรัพยสิ์น 1,885,505.37      12,961,716.41     969,754.00         884,344.12         

อ่ืน ๆ 2,846,922.82      3,099,349.26      155,583.77         1,085,619.02      

รวม 60,366,208.14     72,471,710.63     21,322,640.52     26,546,315.60     

รวมทั้งหมด 84,420,114.98     749,430,359.68   28,234,474.60     690,530,776.22   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

16. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หมำยเหตุ 2557 2556 2557 2556

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 17 57,888,000.00    65,158,139.35    54,888,000.00    61,272,000.00    

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 18 229,487,329.57  191,345,977.41  45,649,969.53    44,590,178.36    
รวม 287,375,329.57  256,504,116.76  100,537,969.53  105,862,178.36  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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17. เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 280,462,000.00    283,230,139.35    269,712,000.00    268,594,000.00    
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (57,888,000.00)    (65,158,139.35)    (54,888,000.00)    (61,272,000.00)    
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 222,574,000.00    218,072,000.00    214,824,000.00    207,322,000.00    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

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

เพ่ิมข้ึน 251,500,000.00    55,437,252.95      251,500,000.00    40,437,252.95      

ลดลง (254,268,139.35)   (94,691,216.64)     (250,382,000.00)   (89,133,216.64)     
ยอดคงเหลือ 280,462,000.00    283,230,139.35    269,712,000.00    268,594,000.00    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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     โดยมีรำยละเอียแยกตำมมูลหน้ีดงัน้ี 

อำ้งอิง

วงเงิน เจำ้หน้ี 2557 2556 2557 2556 ระยะเวลำ อตัรำดอกเบ้ีย กำรช ำระหน้ี

บริษทั

1 ธนำคำร -          35.00      -          7.70        ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลำ้นบำท

2 ธนำคำร 30.00      30.00      22.96      26.80      ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ลำ้นบำท

3 ธนำคำร -          150.00    -          126.96   ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 78

งวด ๆ ท่ี 1 - 77 งวดละ 1.92 ลำ้น

บำท และงวดท่ี 78 งวดละ 2.16

ลำ้นบำท

4 ธนำคำร -          130.90    -          102.53   ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2560 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 54

งวด ๆ ละ 2.18 ลำ้นบำท

5 ธนำคำร 7.00        7.00        5.09         4.60        ม.ค. 2557 - ม.ค. 2564 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 84

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

6 ธนำคำร 250.00    -          241.66    -         ต.ค. 2557 - ต.ค. 2562 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 4.17 ลำ้นบำท

269.71    268.59   

บริษทัย่อย

7 ธนำคำร -          5.00        -          0.89        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลำ้นบำท

8 ธนำคำร 15.00      15.00      10.75      13.75      ก.ค. 2556 - ก.ค. 2561  MLR ช ำระเงินตน้รำยเดือน จ ำนวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ลำ้นบำท

10.75      14.64      

280.46    283.23   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยั
ส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน รวมทั้งกรรมกำรของกลุ่มบริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงินในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน นอกจำกน้ี บริษทัไดค้  ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ยในนำมบริษทัเตม็วงเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 4 และ 12) 
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18. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงนิ 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ

สญัญำเช่ำกำรเงิน

1 224,327,951.50  35,829,424.22     260,157,375.72  40,490,591.46   2,836,436.16       43,327,027.62   184,846,918.79  40,979,347.33     225,826,266.12  38,091,119.74    5,099,422.00       43,190,541.74    

2 - 5 434,673,363.30  33,854,425.93     468,527,789.23  21,455,173.64   817,659.26          22,272,832.90   484,701,430.20  49,386,115.59     534,087,545.79  51,413,840.06    2,733,391.95       54,147,232.01    

659,001,314.80  69,683,850.15     728,685,164.95  61,945,765.10   3,654,095.42       65,599,860.52   669,548,348.99  90,365,462.92     759,913,811.91  89,504,959.80    7,832,813.95       97,337,773.75    

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 5,159,378.07      1,256,248.05       6,415,626.12      5,159,378.07     1,256,248.05       6,415,626.12     6,499,058.62      1,621,256.67       8,120,315.29      6,499,058.62      1,621,256.67       8,120,315.29      

2 - 5 15,121,303.26    1,452,396.21       16,573,699.47    15,121,303.26   1,452,396.21       16,573,699.47   20,280,682.66    2,708,644.26       22,989,326.92    20,280,682.66    2,708,644.26       22,989,326.92    

20,280,681.33    2,708,644.26       22,989,325.59    20,280,681.33   2,708,644.26       22,989,325.59   26,779,741.28    4,329,900.93       31,109,642.21    26,779,741.28    4,329,900.93       31,109,642.21    

รวม

1 229,487,329.57  37,085,671.27     266,573,000.84  45,649,969.53   4,092,684.21       49,742,653.74   191,345,977.41  42,600,604.00     233,946,581.41  44,590,178.36    6,720,678.67       51,310,857.03    

2 - 5 449,794,666.56  35,306,823.14     485,101,489.70  36,576,476.90   2,270,055.47       38,846,532.37   504,982,112.86  52,094,759.85     557,076,872.71  71,694,522.72    5,442,036.21       77,136,558.93    

679,281,996.13  72,392,494.41     751,674,490.54  82,226,446.43   6,362,739.68       88,589,186.11   696,328,090.27  94,695,363.85     791,023,454.12  116,284,701.08  12,162,714.88     128,447,415.96  

2556

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กลุ่มบริษทัไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ และยำนพำหนะ ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ๆ ละ 
22.89 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี จ ำนวนเงิน 229.49 
ลำ้นบำท (ปี 2556: 191.35 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 45.65 ลำ้นบำท (ปี 2556: 44.59 ลำ้นบำท) ส ำหรับงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีน  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินบำงส่วนในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมำยเหตุ 4) 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำซ้ือกลบัคนื 

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

หน้ีสินตำมสญัญำซ้ือกลบัคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีควำมฟ้องร้อง 47,693,481.10           41,682,389.73           

รวม 107,804,394.74         101,793,303.37         

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ำยใหโ้จทก์ (18,954,272.85)         (18,954,272.85)         

คงเหลือ 88,850,121.89           82,839,030.52           

งบกำรเงินรวม

บำท

 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้ ำกำรขำยทรัพยสิ์นให้กบัลูกคำ้ โดยกำรท ำสญัญำเช่ำ
กำรเงินผำ่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2544 บริษทัย่อยได้ท ำหนังสือตกลงรับสภำพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจำกลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใน
สัญญำ จ ำนวนเงิน 73.62 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ำยช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำรับสภำพหน้ี โดย
เร่ิมช ำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2544 รวมทั้งกรรมกำรบริษทัยอ่ยยงัไดค้  ้ำประกนัหน้ีสินดงักล่ำวในนำมส่วนตวัเตม็วงเงิน 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกบญัชีบริษทัผูเ้ช่ำตำมสัญญำดงักล่ำวเป็นลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือกลบัคืนแสดงภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน จ ำนวนเงิน 
45.82 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 8) ตำมจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะเรียกร้องคืน จ ำนวนเงิน 68.20 ลำ้นบำท 

กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัมีคดีควำมฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสญัญำรับสภำพหน้ีขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยได้
บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์ (ดูหมำยเหตุ 31.1) 
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทบญัชีประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

กลุ่มบริษทัและกรรมกำรบริษทัไดถู้กกรมบงัคบัคดีขออำยดัสิทธิเรียกร้องเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีถูก
อำยดัดงักล่ำวใหแ้ก่โจทก ์(ดูหมำยเหตุ 31.1) 
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20. ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั 16,124,654.69    12,879,143.89    8,019,316.31      7,144,134.62      
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 16,124,654.69    12,879,143.89    8,019,316.31      7,144,134.62      

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,879,143.89  7,365,935.59    7,144,134.62    4,424,963.58    

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,380,098.11    6,425,317.82    746,047.39       3,330,118.85    

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 338,647.26       232,196.64       176,252.57       151,072.04       

     ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 3,752,486.51    (798,963.62)     1,376,695.71    (622,019.85)     

หน้ีสินลดลงจำกกำรเกษียณและเลิกจำ้ง (2,225,721.08)  (345,342.54)     (1,423,813.98)  (140,000.00)     

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 16,124,654.69  12,879,143.89  8,019,316.31    7,144,134.62    

บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

 

กลุ่มบริษทัก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซ่ึงให้สิทธิแก่พนกังำนท่ี
เกษียณอำยุและท ำงำนครบระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอตัรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วง
น ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

อตัรำคิดลด 3.27 - 3.59 4.05 - 4.31 3.45 4.19

เงินเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 3 - 5 5 5 5

อตัรำทพุพลภำพ 5 ของอตัรำมรณะ 5 ของอตัรำมรณะ 5 ของอตัรำมรณะ 5 ของอตัรำมรณะ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

ร้อยละ
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
สะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำรจำก
ตำรำงมรณะปี 2551 

21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัท 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,571,375 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท โดยกำรตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,142 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 578,570,233 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 626,784,419 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัจ ำนวน 48,214,186 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2557 
และวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557 ตำมล ำดบั 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุ้นปันผล ในอตัรำส่วน 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ ำนวนเงิน 48.21 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด
อีกในอตัรำหุน้ละ 0.00925926 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 5.36 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจ ำนวนเงิน 53.57 ลำ้นบำท 

บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภำคม 2557 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2556 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

จ่ำยเงนิปันผล 

- จ่ำยเป็นหุน้ปันผล ในอตัรำส่วน 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เป็นจ ำนวนเงินรวม 72.32 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 
0.01587302 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 8.04 ลำ้นบำท เงินปันผลจ่ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 80.36 ลำ้นบำท 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้จำกกำรจ่ำยหุ้นปันผลดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 
2556 
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ลดทุน 

- มีมติพิเศษใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 506,250,000 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 506,249,953 บำท โดยกำรตดัหุ้น
จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 47 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 506,249,953 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 578,571,375 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญั จ ำนวน 72,321,422 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2556 และ
วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2556 ตำมล ำดบั 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 ไดมี้มติพิเศษให้ เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 25 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 100 บำท 

บริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 มีมติใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใน
อตัรำหุน้ละ 40 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท และจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนเงิน 0.50 ลำ้นบำท โดยท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2557 ไดใ้หส้ตัยำบนัในกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 มีมติใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลในอตัรำ
หุน้ละ 120 บำท รวมเป็น จ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท โดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2557 ไดใ้ห้สตัยำบนั
ในกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 มีมติให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใน
อตัรำหุ้นละ 4 บำท รวมเป็น จ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท และจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนเงิน 0.50 ลำ้นบำท โดยท่ีประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2557 ไดใ้หส้ตัยำบนัในกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้ 

22. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้น สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้



 

บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

 

 

 

 

110 

 

 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ซ้ือสินคำ้ 96,414,529.10    977,730,281.30  96,414,529.10    977,730,281.30  

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 28,206,587.61    20,068,715.41    28,208,294.41    20,075,384.44    

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 186,880,488.37  161,107,378.53  82,109,943.96    70,860,694.00    

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำรเช่ำและขนส่ง 71,261,506.21    82,261,171.40    4,709,477.68      3,056,375.46      

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอ่ืน 8,592,306.97      8,470,407.08      2,064,416.76      2,993,672.91      

ค่ำเบ้ียประกนัภยั 8,846,573.98      7,430,650.60      1,776,167.72      1,951,351.70      

ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 23,375,250.16    20,628,251.56    1,714,464.97      1,212,748.79      

ค่ำเส่ือมรำคำ 217,570,285.24  200,961,809.64  76,906,743.22    78,293,029.88    

ค่ำส่งเสริมกำรขำย 19,149,592.91    27,307,591.60    11,156,374.87    12,989,202.38    

ค่ำธรรมเนียม 8,082,587.95      10,707,657.45    5,263,403.66      7,342,540.06      

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน -                     28,663,997.70    -                     28,663,997.70    

ค่ำปรับ 6,011,091.37      6,011,091.37      -                     -                     

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท

 

25. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

ตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ดอกเบ้ียจ่ำย 52,953,061.04   74,237,754.65   16,039,343.72   35,276,400.99   

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 410,775.00        3,535.00            410,775.00        -                    

รวม 53,363,836.04   74,241,289.65   16,450,118.72   35,276,400.99   
หัก ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (1,045,719.62)    (2,444,795.62)    (1,045,719.62)    (980,749.42)      
สุทธิ 52,318,116.42   71,796,494.03   15,404,399.10   34,295,651.57   

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

บำท
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26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้พนกังำนในกรณีท่ีลำออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2557 กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 2.21 ลำ้นบำท (ปี 2556: 1.91 ลำ้นบำท) ในงบ
กำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 1.14 ลำ้นบำท (ปี 2556: 1.00 ลำ้นบำท) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

27. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลของกลุ่มบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ค  ำนวณข้ึนในอัตรำท่ีก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ีระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรลดภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรลดอตัรำและยกเวน้รัษฎำกร ฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 
ธนัวำคม 2554 ใหป้รับลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกอตัรำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิ เป็นอตัรำร้อยละ 23 ของก ำไรสุทธิส ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2555 และอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับสองรอบระยะเวลำบญัชี
ถดัมำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรลดอตัรำรัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2557 
ขยำยเวลำกำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำภำษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 และ 2556 ตำมค ำช้ีแจงของสภวชิำชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั 36,437,104.14    11,742,356.92    17,967,135.83    -                     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 24,109,527.75    14,424,506.82    14,493,698.32    9,933,799.64      

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 60,546,631.89    26,166,863.74    32,460,834.15    9,933,799.64      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บำท
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กำรกระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 296,927,543.86 98,758,235.18 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 59,385,508.77 20 19,751,647.04 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 6,321,785.02 7,532,173.64 

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี (741,426.38) (15,884,761.27)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (16,183,008.86) (9,330,502.67)

ผลกระทบจำกรำยกำรตดับญัชีในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม (2,227,994.60) 9,683,921.62 

ขำดทนุสะสมทำงภำษี (10,117,759.81) (3,715,629.89)

ผลขำดทนุปีปัจจุบนั -     3,705,508.45 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 12 36,437,104.14 12 11,742,356.92 

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 24,109,527.75 14,424,506.82 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 20 60,546,631.89 26 26,166,863.74 

2557 2556

งบกำรเงินรวม

 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 152,373,268.34 70,280,044.45 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 30,474,653.67 20 14,056,008.89 

รำยจ่ำยท่ีไม่ใหถื้อเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,593,964.09 3,533,115.28 

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี -     (9,999,836.00)

ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (6,790,686.25) (3,873,658.28)

ขำดทนุสะสมทำงภำษี (7,310,795.68) (3,715,629.89)

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 12 17,967,135.83 - -     

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว 14,493,698.32 9,933,799.64 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 21 32,460,834.15 14 9,933,799.64 

2557 2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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28. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนของผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั คือ กรรมกำรบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย บริกำรซ่อมและให้เช่ำรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงำนธุรกิจเพียงส่วนงำนเดียวโดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

29.1 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

29.1.1 สญัญำจำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.27 ลำ้นบำท 

29.1.2 สญัญำเช่ำท่ีดิน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.09 ลำ้นบำท 

29.1.3 สญัญำก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนและโรงงำน และค่ำบริกำรอ่ืน จ ำนวนเงิน 3.54 ลำ้นบำท 

29.1.4 สญัญำจำ้งเหมำถมดิน จ ำนวนเงิน 0.95 ลำ้นบำท 

29.1.5 สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัร จ ำนวนเงิน 320 ลำ้นเยน และจ ำนวนเงิน 4.08 ลำ้นยโูร 

29.2 หนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.23 ลำ้นบำท 

29.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ จ ำนวนเงิน 1.52 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และจ ำนวนเงิน 3.48 ลำ้น
ยโูร 

29.4 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือจ ำนวนเงิน 
580.24 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

29.5 ภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำดงัต่อไปน้ี 

29.5.1 สัญญำเช่ำท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้ำงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.20 ลำ้นบำท และ
บริษทัอ่ืน อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 0.11 ลำ้นบำท 

29.5.2 สญัญำวำ่จำ้งกำรบริหำรและจดักำรขอ้มูลกบับริษทั อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.95 ลำ้นบำท 

29.5.3 สญัญำวำ่จำ้งบริกำร อตัรำค่ำบริกำรเดือนละ 0.42 ลำ้นบำท 



 

บรษิทั ชูไก จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

 

 

 

 

114 

 

 

29.6 หนังสือค ้ ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำร จ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท และหลกัประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำวำ่จำ้ง จ ำนวนเงิน 
3.20 ลำ้นบำท 

29.7 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

29.7.1 จำกกำรร่วมค ้ำประกนัหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินของบริษทัในนำมบริษทัยอ่ย มูลค่ำตำมบญัชีคงเหลือ จ ำนวนเงิน 
13.50 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

29.7.2 จำกกำรร่วมค ้ ำประกันหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินของบริษัทย่อยในนำมบริษัทย่อย มูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ 
จ ำนวนเงิน 2.36 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 4) 

29.7.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสัญญำรับสภำพหน้ี จ ำนวนทุนทรัพย ์
66.54 ลำ้นบำท 

29.7.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท์ จ ำกดัมีคดีจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ฐำนผิดสัญญำ และถูกเจำ้พนักงำนพิทกัษ์
ทรัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดินจ ำนวนทุนทรัพยร์วม จ ำนวนเงิน 14.92 ลำ้นบำท 

30. กำรเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

30.1 กำรบริหำรจดักำรทุน 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั คือ กำรรักษำระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษำนกัลงทุน เจำ้หน้ีและควำมเช่ือมัน่ของตลำด
และก่อใหเ้กิดกำรพฒันำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ำกบัดูแลระดบักำรจ่ำยเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 

30.2 นโยบำยกำรบัญชี 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและวิธีปฏิบติัทำงบญัชี กำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำร
เงินรวมถึงกำรวดัมูลค่ำ กำรรับรู้รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุขอ้ 3 

30.3 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียและของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำดและจำก
กำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 

30.3.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัอตัรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกมีเงินฝำกธนำคำรและ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกธนำคำร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตำมอตัรำตลำด โดยกลุ่มบริษทัมิไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงไว ้
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30.3.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน

เยน (ญ่ีปุ่ น) -                3.18              -                0.43              

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ -                -                -                19.75            

ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ -                -                -                0.02              

ลำ้น

2557 2556

งบกำรเงินรวม

 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หน้ีสิน

เยน (ญ่ีปุ่ น) -                0.43              

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ -                19.75            

ดอลลำร์สิงคโ์ปร์ -                0.02              

ลำ้น

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 

30.3.3 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือทีเ่กีย่วเนื่องกบัลูกหนีก้ำรค้ำ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรคำ้ โดยกลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้
สินเช่ือท่ีระมดัระวงัและกำรก ำหนดวธีิกำรช ำระเงินจำกกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำร ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงคำดวำ่จะ
ไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรเรียกช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำนั้นเกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแลว้ 

30.4 มูลค่ำยุตธิรรม 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงมีกำรให้สินเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทำงกำรเงิน โดยส่วน
ใหญ่เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจำกธนำคำร ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำในตลำด จึงท ำให้
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่แตกต่ำงกบัมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
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31. คดฟ้ีองร้อง 

บริษัท 

31.1 บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จ ำกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จ ำกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (กลุ่ม
บริษทั) และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยขอ้หำผิดสัญญำรับสภำพหน้ีในฐำนะจ ำเลยร่วม จ ำนวนทุน
ทรัพย ์66.54 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้หส้ตัยำบนัในกำรกระท ำของบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ในกำร
ขำยทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคำ้ โดยกำรท ำสญัญำเช่ำกำรเงินผ่ำนบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จ ำกดั เขำ้ร่วมรับผิดชอบในกำรซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเช่ำดงักล่ำว อยำ่งไรก็
ตำม บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดย้ืน่ฟ้องด ำเนินคดีกบัเจำ้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจำกกำรช ำระมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป จ ำนวน
ทุนทรัพย ์49.60 ลำ้นบำท ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำสัง่ใหร้วมพิจำรณำคดีทั้งสอง (ดูหมำยเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฏำคม 2552 ศำลชั้นตน้ และวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำให้บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จ ำกัด และกลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมกนัจ่ำยช ำระหน้ี จ ำนวนเงิน 60.11 ลำ้นบำท พร้อมเบ้ียปรับ
ชดเชยควำมเสียหำยอตัรำร้อยละ 10 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 25 มกรำคม 2550 จนกว่ำจะช ำระเสร็จ ปัจจุบันคดีดังกล่ำวอยู่
ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ และขอทุเลำกำรบังคบัคดีระหว่ำงฎีกำ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษัทและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดถู้กกรมบงัคบัคดีอำยดัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน โดยในปี 2556 สถำบนักำรเงินไดน้ ำส่งเงินฝำกสถำบนักำรเงิน
ท่ีถูกอำยดัสิทธิเรียกร้องขำ้งตน้ให้แก่กรมบงัคบัคดี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 20.95 ลำ้นบำท และกรมบงัคบัคดีไดจ่้ำยเงินท่ีถูก
อำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวให้แก่โจทก์ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงวำ่ บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วสิ จ ำกดั (บริษทัทีเก่ียวขอ้งกนั) จะจ่ำยช ำระเงินคืนเม่ือคดีควำมดงักล่ำวส้ินสุดลง 

ทั้งน้ี บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จ ำกดั ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหำยและค่ำเบ้ียปรับชดเชยควำมเสียหำย
ตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ภำยใตบ้ญัชี “ประมำณกำรหน้ีสิน” ทั้งจ ำนวนแลว้ (ดูหมำยเหตุ 19) อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัไดต้กลงวำ่หำกกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำว บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกดั จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบผลเสียหำยดังกล่ำวแต่เพียงผูเ้ดียว ประกอบกับผู ้บริหำรประเมินว่ำบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จ ำกัด มี
ควำมสำมำรถในกำรรองรับผลกระทบดงักล่ำว 

บริษัทย่อย 

31.2 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) ถูกเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยเ์รียกช ำระค่ำเช่ำท่ีดิน จ ำนวนเงิน 13.60 ลำ้น
บำท รวมทั้งขอบอกเลิกสญัญำเช่ำ บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  ำร้องปฎิเสธวำ่ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญำตำมท่ีกล่ำวอำ้ง เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยท ำ
สัญญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดเ้ลิกใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินดงักล่ำว รวมทั้งไดบ้นัทึก
ประมำณกำรค่ำเช่ำท่ีดินภำยใตบ้ญัชี “ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย” 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยตำมขอ้พิพำทดงักล่ำวขำ้งตน้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 บริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยเป็นรำยเดือนดว้ยอตัรำค่ำเช่ำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเช่ำท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั โดยในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555 บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสญัญำเช่ำท่ีดินดงักล่ำวแลว้ ซ่ึงตำมสญัญำเช่ำระบุวำ่อำคำรบนท่ีดิน
ท่ีเช่ำจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำหรือตอ้งร้ือถอนออกไป อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยไดเ้จรจำกบัผูใ้หเ้ช่ำขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำซ้ืออำคำรบน
ท่ีดินแทนกำรให้ เปล่ำหรือร้ือถอน ผูใ้หเ้ช่ำตกลงโดยขอช ำระรำคำดว้ยกำรหกักลบหน้ีกบัค่ำเช่ำท่ีบริษทัยอ่ยติด คำ้งช ำระอยู่
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ตำมท่ีไดต้กลงกนั อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยมียอดคงเหลือ จ ำนวนเงิน 6.20 ลำ้นบำท (ดูหมำย
เหตุ 4) ซ่ึงค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยจ ำนวนดงักล่ำว บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะยงัไม่รับช ำระจนกวำ่ขอ้พิพำทจะส้ินสุดและถำ้หำกเกิดควำม
เสียหำยกบับริษทัยอ่ยในกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะสละสิทธิกำรรับเงินค่ำเช่ำจำกบริษทัยอ่ย 

ส่วนที่ 2 บริษทัยอ่ยไดว้ำ่จำ้งบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซ่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินรำคำอิสระให้ประเมินรำคำค่ำเช่ำ
รำยเดือนของท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีตั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยเพ่ิมเติมเป็นรำยเดือน ตำมจ ำนวน
ค่ำเช่ำต่อเดือนท่ีผูป้ระเมินรำคำอิสระไดป้ระเมินไวซ่ึ้งเป็นอตัรำคำ่เช่ำตลำดต่อเดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัยอ่ยได้
ตั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำย จ ำนวนเงิน 10.67 ลำ้นบำท 

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 16.87 ลำ้น
บำท อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัยอ่ยเกิดควำมเสียหำยข้ึนมำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีไดต้ั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยดงักล่ำว กรรมกำร
บริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจ ำนวน 

31.3 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยทุนทรัพย ์จ ำนวนเงินประมำณ 1.32 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ี ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัยอ่ยช ำระเงิน และศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องโจทก ์

ปัจจุบนัคดีดงักล่ำวก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่ไดรั้บผลเสียหำยจำกคดี
ควำมดงักล่ำว 

32. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรใหม่บำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

  ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั

ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ำ 600,000.00                (600,000.00)              -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 45,675,074.09           600,000.00                46,275,074.09           

บำท

งบกำรเงินรวม

 

33. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2558 






