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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
           หนวย : ลานบาท 

 2550 
งบการเงินรวม 

+ / - 
(%) 

2549 
งบประหนึ่งทําใหม 

+ / -  
(%) 

2548 
งบประหนึ่งทําใหม 

+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 

277.53 
1,651.59

497.29
954.02
697.57

-  3.95
+ 3.77
+ 3.76
- 1.94

+ 12.74 

288.93
1,591.65

479.28
972.91
618.75

 
 

- 24.30 
- 0.70 

- 70.75 
- 50.00 

- 280.38 

381.69
1,602.80
1,638.56
1,945.83

  ( 343.03)

+ 14.48
- 14.66

- 3.28
+ 1.51

+ 788.56

 
 
รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
ตนทุนขาย 
ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 
กําไรขั้นตน 
คาใชจายในการขายบริหาร 
ดอกเบี้ยจาย 
  - หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
  - หนี้สินทั่วไป  
รายการพิเศษ 
  - ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
  - กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 
ภาษี 
กําไรสุทธิ 

253.86 
467.45 
741.60 

89.42 
338.96 
292.93 
142.66 

 
0.00 

74.14 
 

0.00 
0.00 

17.59 
78.82 

+ 1.86 
- 2.15 
- 1.28 

- 32.01 
- 3.77 

+ 20.47 
+ 1.46 

 
- 100.00 
+ 47.07 

 
- 100.00 
- 100.00 

- 60.98 
+ 261.03

249.22 
477.71 
751.23 
131.53 
352.24 
243.16 
140.60 

 
25.83 
50.41 

 
( 101.30 ) 

962.86 

45.09 
21.83

 
 

- 19.30 
- 2.56 
- 9.82 

- 27.68 
+ 4.46 

- 13.15 
- 10.67 

 
- 36.79 
+ 42.69 

 
- 66.39 

+ 2,177.18 

- 18.93 
- 16.75 

308.82 
490.24 
833.02 
181.87 
337.20 
279.99 
157.40 

 
40.86 
35.33 

 
  ( 301.38 ) 

42.28 

55.61 
26.23

- 31.82 
 + 32.82 
- 10.22 
- 35.19 
+ 48.85 
- 11.09 
- 22.89 

 
- 51.85 
+ 77.91 

 
n/a 
n/a 

+ 36.07 
+ 7.76

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

งบดุล 

งบกําไรขาดทุน 

อัตราสวนทางการเงิน   
  

0.56  0.60  0.23
1.37 1.57 5.33

       11.98 4.44 7.45
       40.61        33.45       35.04
       10.63 2.91 3.15
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สารจากประธานกรรมการ 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

ในป 2550 ที่ผานมาเปนปที่สําคัญมากที่สุดอีกปหนึ่งของบริษัท   ชูไก  จํากัด (มหาชน)    จากการเติบโตและพัฒนาการเปน
ลําดับจากในอดีตที่ผานมา    นับจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทในกลุมในปลายป 2549     ทําใหบริษัท  เดอะเครน เซอรวิส  
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งไดกลับสูการดํารงฐานะเปนบริษัทที่มีหนี้สินในสภาพปกติ    อันสงผลใหผลการดําเนินงานของ
บริษัททั้งกลุมซึ่งมีบริษัท  ชูไก  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย อีก 4  แหงคือ  บริษัท  เดอะเครน ระยอง จํากัด     บริษัท เดอะเครน 
แหลมฉบัง  จํากัด       บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท  จํากัด   และบริษัท  เดอะเครน เซอรวิส จํากัด   มีผลการประกอบการที่โดดเดนใน
ป 2550         และสิ่งที่ตามมาคือ  บริษัทไดรับอนุญาตใหกระจายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก  
( Initial  public offering  :  IPO)   และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ     ในตนป  2551  นี้     
  การบรรลุเปาหมายดังกลาว   สําเร็จลุลวงไปไดดวยปจจัยพ้ืนฐานของบริษัทและความพรอมใจกันของพนักงานทุก ๆ คน              
ขาพเจาเชื่อมั่นวาการระดมทุนในครั้งนี้  จะสงผลใหบริษัทมีความพรอมและศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอม
ทางดานการเงิน   ซึ่งจะสงผลตอการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต                ภายใตโอกาสที่สังคมมอบใหนี้ บริษัทตระหนักถึง
ภาระความรับผิดชอบที่มีตอทานผูถือหุนทุกทาน     ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะตั้งใจ   เอาใจใส และบริหารองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหบริษัทมีผลการประกอบการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
                                                                                   พลตํารวจตรี. ............................................. 
                                                                                                       (พิทักษ  จารุสมบัติ) 
                         ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

กลุมบริษัท  ชูไก  จํากัด (มหาชน)  กอต้ังครั้งแรกในป 2533 ภายใตช่ือ  บริษัท เดอะเครน  เซอรวิส จํากัด  ( ปจจุบันคือ
บริษัทยอยหน่ึงในสี่แหงของ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน))   เพื่อดําเนินธุรกิจการใหเชารถเครนเปนหลัก     จากจุดเริ่มตนในวันนั้น 
บริษัทไดฟนฝาอุปสรรคมานานับประการ     ดวยปณิธานและความมุงมั่นที่จะสรางธุรกิจของคนไทยใหมีโอกาสกาวหนาเปนที่พ่ึงพิง
ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ    และการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานตาง ๆ ในบานเราใหมีตนทุนที่
เหมาะสม   ไมแพงจนเกินไป       อีกทั้งยังเปนการรักษาเม็ดเงินจากการใหบริการใหตกอยูในมือของคนไทย      จวบจนกระทั่ง
ปจจุบัน บริษัทมีรายไดกวา 700  ลานบาทตอป  แมจะไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น      แตบริษัท ชูไก  จํากัด 
(มหาชน) ก็เปนผูนําในธุรกิจการใหบริการ   ยก  ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท และรถ
ยกตูคอนเทนเนอร รวมถึงบริการขนสงดวยรถเทรลเลอร และรถบรรทุก   อีกทั้งมีบทบาทสําคัญใหการนําเขาเครื่องจักรเกาจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุน   มาปรับสภาพใหมและจําหนายใหกับผูประกอบการรายยอย  บริษัทกอสรางทั่วไป รวมถึง
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ และลูกคาในกลุมธุรกิจทาเรือ  
  การกระจายหุนสูสาธารณะในตนป 2551  ทําใหบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนจํานวน  280.00  ลานบาท    เงินเพิ่มทุนจํานวน
ดังกลาว สงผลตอการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทเปนอยางมาก      ความพรอมทางดานการเงินนี้ จะชวยใหบริษัทสามารถขยาย
ธุรกิจไดมากขึ้นโดยเฉพาะการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ   โดยบริษัทไดเตรียมแผนที่จะขยายงานในการใหบรกิารไปยัง
ประเทศใกลเคียง ซึ่งเริ่มดําเนินการแลวทั้งในประเทศลาว  และประเทศเวียดนาม       นอกจากนี้บริษัทยังมีจํานวนเครื่องจักรที่พรอม
จะจําหนายใหกับตางประเทศมากขึ้น      
 

ผูบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทมีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะชวยกันผลักดันใหบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  มีความ
แข็งแกรง    มีผลการประกอบการที่ดี  และเปนผูนําในธุรกิจนี้อยางตอเนื่องสืบไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
                                                                          .............................................. 
                                                                                  (นายธงไชย    แพรรังสี) 
                                                                                 ประธานเจาหนาที่บริหาร    
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นายวัชรินทร  ดวงดารา  พลตํารวจ

ตรีพิทักษ  จารุสมบัติ และ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทฯใหกํากับ
ดูแล โดยในรอบปบัญชี 2550 ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน และผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเขาช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้  
1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
  สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2550 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชี และฝายจัดการของบริษัท  
รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

รับทราบและทบทวนระบบการควบคุมภายในในแผนกตาง ๆ เชน แผนกการเงิน  แผนกจัดซื้อ และแผนกวิศวกรรม เปนตน 
3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในดานตาง ๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การ การบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดจากการปฎิบัติงานสําหรับธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน  รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสําหรับแผนการลงทุน เปนตน 
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศและขอกําหนด
ของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ตอไป ใหแตงตั้ง นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร  หรือ นายอธิพงษ อธิพงษสกุล หรือนายบรรจง  
พิชญประสาธน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2551 
6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
  รับทราบการทํารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของและ/ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่ผูสอบบัญชีไดเปดเผยใน
งบการเงินรวม เห็นวารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของหรือบริษัทที่เคยเปนบริษัทที่เกี่ยวของในอดีต ลดลงจากปกอนหนา
อยางตอเนื่อง ซึ่งโดยทั่วไปรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต สําหรับรายการที่เกิดขึ้น
ระหวางกลุมบริษัทกับกรรมการนั้นเปนไปตามสัญญาและขอตกลงที่มีระหวางกัน และในสวนของเงินกูยืมนั้นเปนไปเพื่อเสริมสภาพ
คลองโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย 

 
 
 
        .............................................. 
                 นายวัชรินทร   ดวงดารา 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทั่วไป 

 
 
 
  
 

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

ผูสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต :    นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร 
เลขทะเบียน  : 4917   
บริษัท   : เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
โทรศัพท   : 0-2645-0109 
โทรสาร    : 0-2645-0110  
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ขอมูลเก่ียวกับบริษทั 
 
 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Chu Kai Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการ

ยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถ
เครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสง
ดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขที่ 42/62 หมูที่ 14 ซอยจรรยาวัฒน 5 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 
ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ที่ต้ังบริษัทยอย : บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 
42/51 หมู 14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540 

  บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) 
195/95 หมู 5 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

  บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) 
4/2 หมู 4 ตําบลนิคมพัฒนา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 

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

Home Page : www.chukai.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000412 
โทรศัพท : 0-2715-0000, 0-2316-2873-7 
โทรสาร : 0-2316-6574 
ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท 
ทุนเรียกชําระแลว : 350,000,000 บาท 
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ประวัติความเปนมาโดยสรุป       
 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ต้ังแตป 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใช
แลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถ
เครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ตอมาเมื่ออุตสาหกรรมตาง ๆ มีการ
ขยายตัว คุณธงไชย แพรรังสี จึงไดมีการจัดต้ัง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) 
และ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“TCH”) เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ และในป 
2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังไดมีการจัดต้ัง บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจนําเขาเครื่องจักรใชแลวจาก
ตางประเทศเพื่อจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและจําหนายอะไหล ใหกับบริษัทในกลุมและลูกคาทั่วไป ตอมาใน
ป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯใหม บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) บริษัท เดอะเครน 
เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“TCH”) และในป 2549 ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 
นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม โดย บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จะทําหนาที่ในการจําหนายและ
ซอมแซมเครื่องจักรเปนหลัก สวนบริษัทยอยจะใหบริการเชาและขนสง สําหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
ป 2533  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 3 ดวยทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว 2.00 ลานบาท ใหบริการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลว 
 
ป 2534  บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20.00 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
 
ป 2535  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรือ
อุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการ
ขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ ในบริเวณหนาทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี 
 
ป 2537  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
จําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรือ
อุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการ
ขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  เพื่อรองรับลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
ป 2539  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“TCH”) ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาทที่บริเวณรังสิต เพื่อประกอบ
ธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรือ
อุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการ
ขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆโดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในบริเวณจังหวัดปทุมธาน ี
อยุธยา สระบุรี และจังหวัดตาง ๆ ทางภาคใต 
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26 พ.ค. 2540 เพื่อใหเกิดการแบงแยกลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานการจําหนายและการใหบริการ รวมถึงการใหบริการ
ซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก จึงไดมีการจัดตั้งบริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ที่ ถ.บางนา-ตราด กม. 
7 เพื่อดําเนินธุรกิจดานการนําเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ หรือซื้อในประเทศ เพื่อจําหนายตอใหกับบริษัทยอยภายในกลุม 
(TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคาภายนอก โดยบริษัทนําเครื่องจักรเหลานี้มาทําการซอม หรือปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เพื่อสง
ขายลูกคา นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลวและจําหนายอะไหลใหกับกลุมบริษัท
ยอย (TCS TCL TCR และ TCH) และลูกคาทั่วไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้ง CRANE 
กลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และ TCH) จะดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการยก ประกอบ และติดต้ังเครื่องจักรและวัสดุหรือ
อุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการ
ขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 
  
ป 2542  เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 1.00 ลานบาทเปน 50.00 ลานบาท โดยการ
ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 
ป 2543  บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดประสบปญหาทางการเงิน จึงตองเขาสูกระบวนการปรับโครงสราง
หนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน  5  ราย โดยมีมูลหนี้ทั้งสิ้น 950,234,872.49บาท (หนี้เงินตน 607,359,056.88 บาท ดอกเบี้ยคาง
ชําระ 342,875,815.61 บาท) 
 
ธ.ค. 2544 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 410 ตัน 
 
30 ต.ค. 2545 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 50.00 ลานบาทเปน 100.00 ลานบาท 
 
1 พ.ค. 2547 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”)  บริษัท เดอะเครน ระยอง 
จํากัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อจากกลุมนายธงไชย แพร
รังสี ในมูลคาเทากับมูลคาที่ตราไว 
 
8 พ.ย. 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 100.00 ลานบาทเปน 200.00 ลานบาท 
 
พ.ย. 2547 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน พรอมอุปกรณเสริมพิเศษ ซึ่งถือไดวาเปนรถเครนขนาดใหญของไทย
ที่มีความสามารถในการยกไดมากที่สุดในปจจุบัน 
 
8 มิ.ย. 2548 แปรสภาพเปนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
ก.ค. 2548 ทยอยนําเขารถใหม (Brand new) เปน Truck Crane เพื่อรองรับการขยายงานในตลาดที่ตองการใชเครื่องจักรที่มี
คุณภาพและการบริการที่มีมาตรฐานสูง 
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1 ต.ค. 2549 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว 
 
21 พ.ย. 2549 บริษัทฯทําการเพิ่มทุนเปนเงินสดใน บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
(“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“TCH”) อีกจํานวนบริษัทละ 15.00 ลานบาท 
 
23 พ.ย. 2549 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อที่ดินบริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม. 22 เนื้อ
ที่รวม 34-1-41 ไร จากบริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด (“TDT”) ในมูลคา 280.00 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
เนื่องจากสถานที่ประกอบธุรกิจในปจจุบันมีขอจํากัดในดานการขยายพื้นที่ ซึ่งที่ดินดังกลาวสามารถที่จะรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคตของบริษัทฯได นอกจากนี้ยังเปนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของ ระหวางบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
(“TCS”) และ บริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด อีกดวย 
 
30 พ.ย. 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 200.00 ลานบาทเปน 350.00 ลานบาท โดยทําการเสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และเสนอขายใหแกคุณธงไชยจํานวน 100 
ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขาถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“CRANE”) ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 
19 มี.ค. 2550 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 450.00 ลานบาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับ
การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน     
                    

บริษัทฯและกลุมบริษัทยอย (บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด - TCS, บริษัท เดะเครน แหลมฉบัง จํากัด - TCL, บริษัท เดอะ
เครน ระยอง จํากัด – TCR, บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด - TCH) ประกอบธุรกิจใหบริการเคลื่อนยายวัสดุหรืออุปกรณสําหรับ
งานอุตสาหกรรมและกอสราง โดยบริษัทฯจะนําเขาเครื่องจักรใชแลวสภาพดีจากตางประเทศเขามาทําการปรับปรุงและซอมแซมให
อยูในสภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังประกอบธุรกิจการจําหนายรถเครนที่ปรับสภาพใหม และใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับ
ลูกคาทั่วไปดวย เมื่อแบงตามประเภทการใหบริการจะสามารถแยกได 3 กลุมหลัก ดังนี้ คือ 
 
1.  ธุรกิจการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอร
คลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภท
ตาง ๆ ซึ่งเปนการใหบริการมีทั้งแบบการเหมาโครงการโดยคิดคาบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวอยาง
ชัดเจน หรือการใหบริการแบบรายเดือนหรือรายวัน ซึ่งบริษัทยอยมีเครื่องจักรกลหนักที่ไวรองรับการใหบริการแกลูกคาแบงไดเปน 3 
ประเภทหลักดังนี้ 

1.1 รถเครน (CRANE) เปนเครื่องจักรกลหนักที่ใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญและเล็ก ทั้งงานภาคเอกชน
และโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกลั่น โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชในการยก ประกอบ 
หรือติดต้ัง เครื่องจักรหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ มีความสูงและน้ําหนักมาก สิ่งของขนาดเล็กที่มีความสูง รวมถึงสิ่งของทั่วไป รถเครน
สวนใหญของบริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศญี่ปุน  

1.2 รถฟอรคลิฟท (FORK LIFT) เปนเครื่องจักรกลขนาดกลาง ใชในการยกสินคาตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และใชงาน
ตามทาเรือ เพื่อชวยในการยก ยายสินคาที่นําเขา หรือสงออกไปตางประเทศ รถฟอรคลิฟทของบริษัทฯสวนใหญจะเปนการนําเขารถ
ใชแลวสภาพดีจากญี่ปุนและจากยุโรปและอเมริกาเปนตน 

1.3 กลุมรถเพื่อใหบริการดานการขนสงโดยเฉพาะ ไดแก รถหัวลาก (PRIME MOVER) หางเทรลเลอรพ้ืนเรียบ และชานต่ํา 
(FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่งรถในกลุมนี้จะใชในการขนสงเครื่องจักรของบริษัทฯไปยังหนวยงานของลูกคาเปนหลัก 
 
2.  ธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกคามีความตองการซื้อเครื่องจักรเนื่องจากมีการใชงาน
ตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการเชา บริษัทฯก็มีบริการจําหนายเครื่องจักรกลดวยเชนกัน 
 
3.  ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจที่ใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไปถึงลูกคาทั่วไป โดยบริษัทฯ
อาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และทีมชางที่มีความชํานาญงานและประสบการณสูงเปน
จํานวนมาก รวมทั้งสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบทุกชนิดจากทั้งภายในและตางประเทศ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซอมบํารุงหรือยกเครื่อง (Overhaul)

ซื้อภายในประเทศนําเขาจากตางประเทศ

ใหเชาเปนโครงการ ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน

ขายหรือใหเชากับบริษัทยอยขายใหกับลูกคา

ดําเนินงานโดยกลุมบริษัทยอย
(TCS, TCL, TCR, TCH)

ดําเนินงานโดยบริษัทฯ
(CRANE)

เครื่องจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ

ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเครื่องจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและจัดซื้อ
โดยการนําเขาเครื่องจักรกลใชแลวจากตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเครื่องจักรกลหนักดังกลาวแลว 
บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงาน โดย
วิศวกรและทีมชางที่มีประสบการณ เพื่อจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  
 
เปาหมายการประกอบธุรกิจ 
 

ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพื่อการกอสราง ดวยรถเครน รถ
ฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
ประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทากับบริษัทช้ันนําจากตางประเทศ เพื่อเปนการสรางโอกาสในการแขงขันรวมถึงการขยายขอบเขตการ
ใหบริการไปสูตางประเทศ ภายใตการใหบริการแบบครบวงจร หรือการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) 
 
การใหบริการและชองทางการใหบริการ 

การใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการตอทั้งผูรับเหมาโครงการ (sub contractor) และผูใชบริการตรง (end user) เปนหลัก 
โดยมีสัดสวนการใหบริการแกผูรับเหมาโครงการรอยละ 80 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง และมีสัดสวนการใหบริการ
แกผูใชบริการตรงรอยละ 20 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง  
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โครงสรางรายได 
 
สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550     
  ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
การใหบริการเชาเครื่องจักรกลและขนสง 
  การใหบริการเชาเครื่องจักรกล  TCS, TCL, TCR, TCH 292.65 31.54 416.17 49.96 401.30 53.42 405.32 54.65 
  การใหบริการขนสง TCS, TCL, TCR, TCH 66.38 7.15 64.60 7.75 66.73 8.88 48.01 6.47 
จําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE 452.95 48.82 308.82 37.07 249.22 33.17 253.86 34.23 
การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล CRANE 10.06 1.08 9.47 1.14 9.68 1.29 14.13 1.93 
รายไดอ่ืน  CRANE, TCS, 24.22 2.61 33.96 4.08 24.30 3.24 20.29 2.74 
 TCL, TCR, TCH 
รวม  846.26 100.00 833.02 100.00 751.23 100.00 741.60 100.00 
หมายเหตุ : สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอุตสาหกรรมและการ
แขงขันในแตละชวงเวลา 

 
ลูกคาหลัก 
 
ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 
1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตาง ๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65 ของลูกคาทั้งหมด) เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี
และโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  
2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของลูกคาทั้งหมด) ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมการ
กอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง การกอสรางตาม
โครงการตาง ๆ ของรัฐบาล โดยรวมถึงการติดต้ังเครื่องจักรและการวางระบบที่ตอเนื่องจากการกอสรางดวย  
3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของลูกคาทั้งหมด) บริเวณทาเทียบเรือ ลานพักตู
สินคา ลานตู Container  
 
การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเครื่องจักรใชแลวเปนหลัก สําหรับ
วิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อใน
แตละป จากญี่ปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนที่เหลือเปนการจัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูลเครื่องจักรหรือ
บริษัทที่มีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน 
บริษัทฯอาจจะดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหมแทน  
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมที่กลุมบริษัทใหบริการสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักไดแก  
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1.  กลุมโรงงานอุตสาหกรรม จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นไดวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมาตลอด
นับต้ังแตป 2546 ซึ่งถือไดวาเปนแนวโนมที่ดีสําหรับการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประเทศไทยมี
จํานวนโรงงานทั้งสิ้น 125,347 โรงงาน   
2. อุตสาหกรรมการกอสราง ภาวะการกอสรางในชวงป 2545 ถึง 2549 นั้นมีมูลคาการกอสรางรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 4.51 แสน
ลานบาทในป 2545 เปน 4.92 แสนลานบาท 5.69 แสนลานบาท 6.37 แสนลานบาท และ 6.88 แสนลานบาท ในป 2546 ถึง 2549 
ตามลําดับ โดยการขยายตัวดังกลาวในชวงป 2545 ถึง 2546 เกิดจากการขยายตัวของกอสรางภาคเอกชนเปนหลักซึ่งเปนการลงทุนตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แตในชวงป 2547 เปนตนมา วัฎจักรอุตสากรรมกอสรางเริ่มมีทิศทางที่เปลี่ยนไป โดยเปนที่คาดหมาย
วาการลงทุนในโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาลจะเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกอสรางแทนภาคเอกชนที่เริ่มออนตัวลง ซึ่งจะ
สงผลใหในป 2550 ธุรกิจกอสรางยังคงมีแนวโนมเติบโตในระดับสูงอยางตอเนื่องจากโครงการขนาดใหญของภาครัฐบาล โดยเฉพาะ
โครงการกอสรางรถไฟฟา 2 สาย ที่คาดวาจะเริ่มกอสรางในอนาคตอันใกล 
3.  การนําเขาและสงออกของประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางทะเล เนื่องจากเปนวิธีการขนสงที่มีตนทุนถูกกวาขนสงทางบก
และทางอากาศมาก รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณและน้ําหนักการขนสงไดดีกวาการขนสงโดยวิธีการอื่น และอุตสาหกรรมการนําเขา
และสงออกจะใชบริการผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังเปนหลัก เนื่องจากเปนทาเรือที่ไดมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการสูง สามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ (Super Post Panamax) ได โดยทาเรือแหลมฉบังมีทาเทียบเรือตู Container 
กวา 6 ลาน T.E.U ทาเรือกรุงเทพ สามารถรองรับไดประมาณ 1 ลาน T.E.U  
สําหรับการนําเขาและสงออกในปจจุบันจะนิยมใชตู Container เปนหลัก เนื่องจากเกิดความสะดวกในการขนสงและการบรรจุ สงผล
ใหปริมาณตูสินคาผานทาเรือมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นตลอด จากการพิจารณาจํานวนตูสินคาผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง จะ
พบวา จํานวนตูสินคามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป นับตั้งแตป 2545 ถึงป 2549 แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออกมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาตลอด  
 
ภาวะการแขงขัน 
 
1.  ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางต่ํา หากเปนการใหบริการยกหรือเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณทั่วๆไปนั้น จะมี
บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคลื่อนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณที่มีความซับซอนหรือน้ําหนัก
มากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทํางาน จึงทําใหมีผูบริการ
ดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิม ๆ ที่ใหบริการมาอยางตอเนื่อง  
2.  ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับการยกอยางตอเนื่อง
และมีผูใหบริการที่มีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 

3. ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานที่มีคอนขางมากเทียบกับจํานวนผูประกอบการ  และ
ผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดช่ัวโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและซอมแซม รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มีรถสํารองไว เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก เพื่อลดภาระคาใชจายดานการลงทุน
ในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไมทันเที่ยวเรือ เนื่องจากรถยกเสียหรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทที่มี
ความพรอมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรทั้งในสวนของคนขับและชางซอมจะมีขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา  
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โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดขอจํากัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณที่ทําการ
ปจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการที่จะยายสถานที่ประกอบการไปยังที่ดินบริเวณริมถนนบางนา – ตราด กม. 22 โดย
ทําเลที่ต้ังใหมดังกลาวนอกจากจะมีเนื้อที่กวา 34 ไร ซึ่งมากเพียงพอสําหรับการรองรับการขยายงานของบริษัทฯไดในระยะยาวแลว 
ทั้งนี้การดําเนินการยายสถานที่ประกอบการคาดวาจะดําเนินการภายในป 2552 สําหรับคาใชจายในการยายสถานที่ประกอบการซึ่ง
รวมไปถึงการกอสรางอาคารแลวคิดเปนเงินทุนประมาณ 40.00 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯคาดวาแหลงที่มาของเงินทุนจะมาจาก กระแสเงิน
สดของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ในสวนของที่ดินที่ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“TCH”) ใชเปนที่ต้ังสํานักงานในปจจุบัน บริเวณ ถนนพหลโยธิน 
ซึ่งอยูระหวางการมีขอพิพาทนั้น หาก TCH ไมสามารถเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงดังกลาวจากเจาหนี้ได TCH ก็มีนโยบายที่จะยายที่ต้ัง
สํานักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน มายังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22 โดยสามารถดูรายละเอียดของคดีไดในหัวขอ 
ปจจัยความเสี่ยง ขอที่ 8  
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเสี่ยงดังนี้ 
 

1. ความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องจักร บริษัทฯใชเครื่องจักรกลหนักใชแลวที่จัดหาจากประเทศญี่ปุนและประเทศแถบยุโรปเปน
หลักในการดําเนินงาน ซึ่งเครื่องจักรดังกลาวไมไดเปนเครื่องจักรใหมที่ทําการผลิตจากโรงงานใดโรงงานหนึ่งโดยตรง 
บริษัทฯจึงไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการจัดหาเครื่องจักรเพ่ิมเติมไดแนนอน เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการจัดหา
เครื่องจักร บริษัทฯจึงไดเพิ่มแหลงในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวเพิ่มเติมไปสูประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรป และ 
เอเชีย  เปนตน ซึ่งสงผลใหบริษัทฯสามารถจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวไดจากหลายแหลงมากขึ้น รวมทั้งบริษัทฯยังมี
การซื้อและเชาเครื่องจักรกลหนักจากตลาดในประเทศ และในชวง 1 – 2 ปที่ผานมานี้ บริษัทฯไดเริ่มนําเขาเครื่องจักรใหม 
(Brand new) จากผูผลิตในประเทศญี่ปุนอีกดวย 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงชางซอมเครื่องจักร เมื่อบริษัทฯจัดซื้อเครื่องจักรกลหนักใชแลวมาแลว บริษัทฯจะสงเครื่องจักร
ดังกลาวไปที่ฝายซอมเครื่องจักรของบริษัทฯเพื่อทําการซอมแซมใหพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งการซอมแซมในสวนของ
เครื่องยนตนั้นมีความจําเปนตองอาศัยประสบการณและความชํานาญของชางและวิศวกรเปนหลักจึงจะสามารถทําการ
ซอมแซมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทําใหบริษัทฯจําเปนตองพึ่งพิงชางซอมและวิศวกรจํานวน 11 คนเปนอยาง
มาก บริษัทฯจึงใหความสําคัญในการรักษาใหพนักงานกลุมนี้ทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยการใหดูแลชีวิตความ
เปนอยูของพนักงานเปนพิเศษตั้งแตการใหที่พัก การใหกูยืมในกรณีที่พนักงานมีความเดือดรอนทั้งในการปรับปรุงที่อยู
อาศัย คาเลาเรียนบุตรธิดา เปนตน การจัดการดังกลาวทําใหบริษัทฯลดความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่มีฝมือและเปนผู
ชํานาญไดเปนอยางดี 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพนักงานขับเครื่องจักร บริษทัฯไดกําหนดใหพนักงานแตละคนมีหนาที่ในการขับเคลื่อน
เครื่องจักรตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งเครื่องจักรขนาดใหญมักจะกําหนดใหผูขับขี่ตองมีใบอนุญาต ประเภท 3 ที่ออกใหโดย
กรมขนสง ทักษะและประสบการณ ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรดังกลาว นอกจากนี้การขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดใหญยัง
ตองใชประสบการณสูงในการขับเคลื่อนอีกดวย ดังนั้นพนักงานขับเครื่องจักรจํานวนกวา 40 คน จึงเปนบุคลากรที่บริษัทฯ
ใหความสําคัญมากสําหรับการดําเนินงาน เนื่องจากใบอนุญาตในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือประสบการณในการขับลวน
เปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนไมสามารถทดแทนกันไดอยางงายดาย เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ดังกลาวบริษัทฯจึงไดจัดใหมีผลตอบแทนที่ดีแกพนักงานขับเครื่องจักร รวมถึงการอบรมและการทดสอบการใชเครื่องจักร 
มีการยกระดับไปสูการขับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญและใชความชํานาญมากขึ้น  

4. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปน
เครื่องจักรใชแลวที่มีอายุการใชงานเฉลี่ยระหวาง 7 ป ถึง 17 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใชงานของ
เครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรใหม เนื่องจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไกตาง ๆ อาจไมอยูใน
สภาพที่สมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม แตบริษัทฯสามารถลด
ความเสี่ยงจากการใชเครื่องจักรใชแลวเนื่องจากบริษัทฯดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใชแลวจากผูจัดจําหนายที่มีช่ือเสียง และ
จัดใหมีการใชงานและการดูแลรักษาที่ดีจากผูที่มีประสบการณในการดูแลอยางตอเนื่องทําใหเครื่องจักรมีสภาพที่ดีและ
ปลอดภัยสําหรับการใชงานรวมทั้งมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น  
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวนั้นเปนการจัดหาจาก
ตางประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะเปน 
2 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปุน (JPY) และเงินยูโร (EURO) อีกทั้งเปนการซื้อภายใตเงื่อนไขที่เปน L/C Term เปนหลัก ดังนั้น
จึงสงผลใหบริษัทฯมีความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาตนทุนของเครื่องจักรหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนนัยลําคัญระหวางวันที่บริษัทฯตกลงทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและวันที่ทําการจายชําระเงินจริง ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระหนี้สินที่เปนเงินสกุลเยนอยูประมาณ 95.70 ลานเยน 

6. ความเสี่ยงจากการรับภาระหนี้แทนเนื่องจากการเขาทําสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงินในการขายเครื่องจักรกลใหกับ
ลูกคา ในอดีต การจัดหาแหลงเงินกูสําหรับลูกคาที่มีความตองการซื้อเครื่องจักรของบริษัทฯและบริษัทยอยนั้น มีสถาบัน
การเงินหรือบริษัทลีสซิ่งที่ใหบริการนอยราย และการใชงานเครื่องจักรกลหนักยังไมแพรหลาย ดังนั้นหากมีการผิดนัด
ชําระหนี้หรือเกิดหนี้เสีย เครื่องจักรกลหนักที่ยึดคืนมาก็จะประสบปญหาในการขายออก   ดังนั้นสถาบันการเงินหรือบริษัท
ลีสซิ่งจึงกําหนดให บริษัทผูขายเครื่องจักรกลหนักตองทําสัญญารับซื้อคืนรวมทั้งทําสัญญาความรับผิดรวมกัน (สัญญาค้ํา
ประกัน) ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้น บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทําสัญญารับซือ้คืนรวมทั้งทําสัญญาความรับผิดรวมกันกับ
บริษัทลีสซิ่ง ในการขายเครื่องจักรกลหนักใหกับลูกคาหลายราย ซึ่งสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระความเสี่ยงที่
จะตองรับภาระชําระหนี้แทนหากลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรกลหนักเกิดการผดินัดชําระหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง แตอยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันความตองการซื้อขายเครื่องจักรกลหนักไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางมาก        สงผลใหมีสถาบันการเงินและบริษัท
ลีสซิ่งหลายรายเขามาใหบริการการทางการเงิน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยไมมีความจําเปนที่ตองทําสัญญาความรับผิด
รวมกัน (หรือการเขาค้ําประกัน) อีกตอไป อีกทั้งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ํา
ประกันการขายเครื่องจักรกลหนักในทุกกรณี ดวยนโยบายดังกลาวสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระความเสี่ยงใน
เรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้น  

7. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
จากการซื้อขายเครื่องจักร เชน  ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรจากการเขาทําสัญญา
รวมรับผิด  หรือความเสี่ยงจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการเกิด
อุบัติเหตุในระหวางการทํางานได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปนจํานวน 8 คดี คิดเปนมูลคาการถูก
ฟองรองประมาณ 86.86 ลานบาทสุดแลว 4 คดีคงเหลือ 4 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองคงเหลือประมาณ 71.02  ลาน
บาท  ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองความเสียหายโดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอคําปรึกษา
กับที่ปรึกษากฏหมายแลว แตอยางไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน บริษัทฯและบริษัทยอย
ไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอน
ใหพรอมและแจงใหทราบถึงขอจํากัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการจด
ทะเบียนเครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานที่เนนในเรื่องของความ
ปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแตการออกแบบการทํางาน การปฏิบัติงานโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ  ที่เนนในเรื่องความ
ปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทประกันภัย
เหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณา
เพิ่มวงเงินคุมครองใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้น ๆ  
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8. ความเสี่ยงเก่ียวกับขอพิพาทในที่ดินที่บริษัทยอยใชเปนสถานที่ต้ังสํานักงาน ปจจุบันที่ดินที่เปนที่ต้ังสํานักงานของ บริษัท 
เดอะครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ซึ่งมีการเชาชวงตอจาก นายธงไชย แพรรังสี นั้น อยูระหวางการมีขอพิพาททาง
กฏหมาย โดยเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงไดมีหนังสือ
แจงให TCH สงมอบที่ดินและขนยายสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดินดังกลาว รวมทั้งชําระคาเชาคางจายใหกับเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย ดังนั้น TCH จึงมีความเสี่ยงที่จะตองยายออกจากพื้นที่และภาระในการชําระคาเชาคางจายจํานวน 13.60 ลาน
บาท แตอยางไรก็ตาม TCH ไดมีการยื่นคํารองปฎิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจาก TCH ไดทําสัญญาเชาชวง
ที่ดินจากกรรมการของ TCH มิใชเปนการทําสัญญาเชาที่ดินจากบุคคลที่เปนบุคคลลมละลาย แตเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกลาว TCH จึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการหยุดชําระคาเชาที่ดินรายเดือนใหกับกรรมการ
บริษัทฯ และบันทึกเปนคาเชาคางจายไว รวมถึงการกันสํารองสวนเพิ่ม ซึ่งเปนสวนตางระหวางราคาคาเชาที่เปนราคาตลาด
กับคาเชาที่ตองจายใหกับกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ TCH ยังมีนโยบายที่จะเจรจากับที่ประชุมเจาหนี้เพื่อซื้อที่ดินแปลง
ดังกลาว ซึ่งหากไมสามารถซื้อที่ดินแปลงดังกลาวได TCH ก็อาจจะยายที่ทําการมายังที่ดินของบริษัทฯ บริเวณ ถนน บางนา-

ตราด กิโลเมตรที่ 22 
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ผูถือหุนรายใหญ 
 

กอน IPO หลัง IPO 
ชื่อ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมนายธงไชย แพรรังสี1 295,950,000      84.30  294,950,000 65.57  
นางสาววิไล เจริญวิทู 15,000,000        4.29  15,000,000        3.33  
นางสาวณัฐสุรีย เลิศชัยรัตน 15,000,000        4.29  15,000,000        3.33  
นายอานนทชัย วีระประวัติ 14,000,000 4.00  14,000,000 3.11  
นางสาวจิราพร ดํารงมหาสวัสดิ์ 1,750,000        0.50  1,750,000        0.39  
นายบวรพจน วรนันตกุล 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นายสมศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นายสุชาติ ศรีนิติวงศสกุล 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นางเกสร สิทธิวราภรณ 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นายนิวัฒน แดงรัศมีโสภณ 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นางสาวณัฏฐณภัทร เกงพิริยะอนันต 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 

นางสาวชลิดา เลิศวิวัฒนกุล 1,000,000 0.29 1,000,000 0.22 
อื่น ๆ (19 ราย) 2,200,000 0.63 2,200,000 0.49 
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน - - 100,000,000      22.22  
รวม 350,000,000 100.00 450,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ : กลุมนายธงไชย แพรรังสีประกอบดวย     
 นายธงไชย แพรรังสี 190,010,000 หุน   
 นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี 29,590,000 หุน   
 นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 20,000,000 หุน   
 นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 20,000,000 หุน   
 นางสาววนิดา ดาราฉาย 20,000,000 หุน   
 นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 15,200,000 หุน   
 นางสาวเจนจิรา แพรรังสี 250,000 หุน   

 
กลุมผูถือหุนรายใหญขางตนแตละราย ไมเปนบุคคลที่เกีย่วของกันตามมาตรา 258 หรือเปนผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจ
ควบคุมเดยีวกัน 
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แผนภูมิองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจาหนาท่ีบรหิาร
คุณธงไชย แพรรงัสี

รองประธานเจาหนาท่ีบรหิาร
ดานงานขาย

คุณฐานิสร เหตานุรกัษ

รองประธานเจาหนาที่บรหิาร
ดานปฏบิัติการ 

คุณธงไชย แพรรงัสี (รกัษาการ)

รองประธานเจาหนาที่บรหิาร
ดานบัญชีและการเงิน
คุณกันต อรรฆยวรวิทย

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบรหิาร
สํานักบรหิาร

คุณวนิดา ดาราฉาย

ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหิาร
ฝายเชา

คุณนทีพร ดวงสวัสดิ์

ผูชวยประธานเจาหนาที่บรหิาร
ดานบัญชีและการเงิน
คุณจิราลักษณ แพรรงัสี

คณะกรรมการบรษิัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการฝายบัญชี
คุณกุณีอร กลาการขาย

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบรหิาร
ฝายวิศวกรรม

คุณพัฒนินทร หลอจิตตเสียง

ผูจัดการฝายบัญช ี– การเงินอาวุโส
คุณจิตรา ทองสมุทร

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
คุณพัทธยา โงวสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
                                                                                                                                                            บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

 

รายงานประจําป 2550                                                      Annual Report 2007 
 

20 

โครงสรางการจัดการ 
 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

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

 
คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทฯตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 มีจํานวน 10 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 

1.  พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ  
3.  นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ 
4.  นายกันต อรรฆยวรวิทย กรรมการ 
5.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ  
6.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
7.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 
8.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการ 
9.  นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
10.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯไดคือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ลงลายมือช่ือรวมกับ 
นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ภายใตขอบังคับที่กําหนดไวของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได โดยในการมอบ
อํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบเขตแหงอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยาง
ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผูถือหุน
และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ เชน นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน 
การใชหลักการบัญชี การบริหารคลังสินคา และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

3) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัทฯ 

4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชงบการ
ลงทุนที่ไดรับอนุมัติแลว รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 

5) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว และกําหนดแนวทางแกไขในกรณีที่
มีอุปสรรค  

6) มีอํานาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือการชําระ
เงิน หรือการชําระหนี้เพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามคูมืออํานาจ
อนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใช
อยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทั่วไปอยางถูกตอง 
ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) สอบทานใหบริษัทฯมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกของ
บริษัทฯ และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 

2) เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ 
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3) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

4) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่ เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 

8) จัดทํารายการกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายกันต อรรฆยวรวิทย รองประธานกรรมการบริหาร 
3.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการบริหาร 
4.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริหาร 
5.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการบริหาร 
6.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการบริหาร 

 
 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ การกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนให
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได
กําหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กําหนดใหสอดคลอง
และสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

3) กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจาง
พนักงานของบริษัทฯ 
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4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
สภาพการดําเนินธุรกิจ 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯที่กําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว 
6) ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น รวมถึง

การซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต
อํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 

 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารน้ัน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาว
จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว 

 

ผูบริหาร 

 

บริษัทฯมีผูบริหารทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี 
ประธานเจาหนาที่บริหาร / รักษาการรองประธานเจาหนาที่
บริหารดานปฏิบัติการ 

2.  นายฐานิสร เหตานุรักษ รองประธานเจาหนาที่บริหารดานงานขาย 
3.  นายกันต อรรฆยวรวิทย รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 
4.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายเชา 
5.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสํานักบริหาร 
6.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 
7.  นางพัฒนินทร   หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายวิศวกรรม 
8.  นางจิตรา ทองสมุทร ผูจัดการฝายบัญชี – การเงินอาวุโส  
9.  นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 

  
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่

คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกับลูกคา และตอง
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
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2) มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม และมีอํานาจในการปลด
ออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3) เปนตัวแทนและเปนผูมีอํานาจของบริษัทฯตอบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 

4) มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การทําสัญญาเชา
ปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการคา 

5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนดให 

6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ 

7) อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 

8) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 

9) พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตาง ๆ ที่เกินอํานาจสั่งการของ
ฝายงานนั้น ๆ  

10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑ
ของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 

 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตลอดจนการมอบอํานาจ
ใหแกบุคคลอื่นใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว 
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดพิจารณาตอไป 

 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทฯ ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุน และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู 
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ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่
ออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป ในสวนของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่จําเปน
และเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดานการตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน 

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทฯตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  
2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้ 

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

หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น          ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

 

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯแลว บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการตรวจสอบ
และถวงดุล จึงไดมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้ 

1) เปนบุคคลที่ถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจในการ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธในลักษณะ
ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการบริหารงานของ
บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจทําใหขาด
ความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการ
แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และ
ไมไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุม
บุคคลใด ๆ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ป 2549  ป 2550 
คณะกรรมการ 

จํานวน (คน) คาตอบแทน (บาท) จํานวน (คน) คาตอบแทน (บาท) 
รายละเอียดของคาตอบแทน 

กรรมการ 141 330,000.00 10 1,570,000.00 
เบี้ยประชุมและคาตอบแทนราย 
เดือน 

กรรมการบริหารและผูบริหาร 10 15,620,465.60 92 16,654,303.60 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 
หมายเหตุ : 1. กรรมการ 4 ทานลาออกในป 2549 
 2. ผูบริหาร 1 ทานลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550 
  ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน) สําหรับป 2550 เปนจํานวน 3.80 ลานบาท 

 
คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล1  หนวย : บาท 

ลําดับที่ รายชื่อ ป 2549 ป 2550 
1.  พลตํารวจตรีพิทักษ  จารุสมบัติ2 70,000 390,000 
2.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย3 80,000 390,000 
3.  นายธงไชย แพรรังสี 10,000 15,000 
4.  นายกันต อรรฆยวรวิทย4 10,000 15,000 
5.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 10,000 10,000 
6.  นางสาววนิดา ดาราฉาย 10,000 15,000 
7.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี3 10,000 15,000 
8.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง3 10,000 15,000 
9.  นายวัชรินทร ดวงดารา3 50,000 420,000 
10.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ3 50,000 285,000 
11.  นายเกรียงศักดิ์ ชวาลชุติมา5 5,000 - 
12.  นายทวีศักดิ์  วิศิษฎวุฒิกุล5 5,000 - 
13.  นายสมศักดิ์  เธียรศรียุกต5 5,000 - 
14.  นายชนินทร  เสตะปุระ5 5,000 - 

 รวม 330,000 1,570,000 
หมายเหตุ : 1. คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน 
 2. พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 

 3. กรรมการทั้ง 5 ทานเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 

 4. นายกันต อรรฆยวรวิทยเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 

 5. กรรมการทั้ง 4 ทานลาออกในป 2549 
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คาตอบแทนอื่น 

บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 7 คัน และคาน้ํามันเปนจํานวน 360 
ลิตรตอคนตอเดือน 

 

บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใตการจัดการของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00 ของคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขา
กองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

1. สิทธิของผูถือหุน 

 

ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

บริษัทฯจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงความ
คืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
บริษัทฯจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและกําหนดใหมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในการ
ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง 
โดยหากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

  

  การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสให
ผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนมีโอกาส
สอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลา
พอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ 
เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม 

  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

นอกจากการประชุมผูถือหุน ซึ่งไดกลาวภายใตหัวขอ “สิทธิของผูถือหุน” แลวนั้น บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได
เฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯกําหนดใหผูบริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชน
สวนตนดังนี้ 
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- รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวางกัน

นั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ
และเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน 
จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ ตลท. 
 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง 
- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของบริการที่ดีที่ไดมาตรฐานและการ

ใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา  
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขง 

- มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate 

Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยมี
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวน
การบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 

 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงิน
ดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ
อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
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ความสัมพันธของผูลงทุน 

ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อดูแลเรื่องการ
เปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน เจาหนาที่ภาครัฐ 
และประชาชนผานชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยมี นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 
ทําหนาที่เปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสามารถติดตอไดที่ โทรศัพทหมายเลข 02-715-0000 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทฯไดรับประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน 
และทุกฝายที่เกี่ยวของ  

 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ การรวมหรือแยกตําแหนง 
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหมีจํานวนเหมาะสม ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน และ

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน      ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานและกรรมการจากบุคคลภายนอกจํานวน 
1 ทาน 

กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่
มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไมสามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

 

คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 
คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน อยูใน

ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  
คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน  
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมี

การกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง การเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการแตละทานสามารถสรุปไดดังนี ้

การเขารวมประชุม /  
การประชุมท้ังหมด รายชื่อ ตําแหนง 

ป 2550 
1. พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติ1 ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ 
7 / 8 

2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย2 รองประธานกรรมการ  8 / 8 
3. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ 8 / 8 
4. นายกันต อรรฆยวรวิทย3 กรรมการ 8 / 8 
5. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ 7 / 8 
6. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ 8 / 8 
7. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี4 กรรมการ 8 / 8 
8. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง5 กรรมการ 8 / 8 
9. นายวัชรินทร ดวงดารา6 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8 / 8 
10. นางวีระวรรณ บุญขวัญ7 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8 / 8 
หมายเหตุ : 1. พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติเขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2549  

 2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 
 3. นายกันต อรรฆยวรวิทย เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2549 
 4. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 
 5. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 
 6. นายวัชรินทร ดวงดารา เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 
 7. นางวีระวรรณ บุญขวัญ เขาดํารงตําแหนงตามมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 

 

คณะอนุกรรมการ 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2549 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 
1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จํานวน 6 ทาน และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 2 ครั้ง 
และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน 

ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม 
โดยใชมูลคาตอบแทนของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการ
พิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย 
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯไดจัดใหมี
ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชีประจําปและไมพบจุดออนหรือ
ขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว 

เพื่อใหการควบคุมภายในของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯไดดําเนินการวาจาง บริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท 
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยมีระยะเวลาดําเนินงานตรวจสอบตั้งแต มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2550  เพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนตรวจสอบ และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการควบคุมภายในที่รัดกุมเกี่ยวกับสินทรัพยของบริษัทฯ และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายงาน
หรือขอมูลที่นําไปใชในการบริหารหรือตัดสินใจมีความเชื่อถือได นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ บริษัท ไอเอ 
คอนซัลแทนท (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่ใหบรกิารทางดานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยบุคลากรที่ไดรับใบอนุญาต
การตรวจสอบภายใน (Certified Internal Audit, CIA) และมีประสบการณในการวางรูปแบบระบบบัญชีและการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในใหกับหลาย ๆ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  
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 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวในประกาศของบริษัทฯเรื่อง นโยบาย
ในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการ
ทํางานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง ๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย
ในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคล
ทั่วไปจาก ก.ล.ต.  
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การควบคุมภายใน 
  

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯรวม 3 ทาน
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการไดแสดง
ความเห็นสรุปไดดังนี้ 
 1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯมีการจัดโครงสรางองคกรและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และได
กําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่วัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได
กําหนดวิธีปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติงานจํานวน 3 ฉบับ และจัดทําบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในคูมือพนักงาน 
 2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมท้ังวิเคราะหและติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง กําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง
ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริหารใน
แตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ 

จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุกเดือน  พัฒนาระบบเพื่อ
การบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา   จัดทําขอมูลทางดานบัญชีและการเงินไดตรงตามกําหนด  
 5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมทั้งการทํารายงานให
คณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 

บริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําการศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯไดให
ความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอย

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ดานบัญชีของบริษัทตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและเหมาะสม 
โดยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงิน 
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นโยบายการจายปนผล 
 

บริษัท ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผล
ดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด 
แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย 

 

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคํานึงถึงกระแสเงินสดและ
ฐานะการเงินของบริษัทยอยเปนสําคัญ 
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รายการที่เก่ียวโยงกัน 
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

จะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถดําเนินการไดตามปกติ แตทั้งนี้
จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให
ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทํารายการนั้น ๆ 

สําหรับในกรณีที่การทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว 
บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผูถือหุนตามแตกรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการ
ทํารายการระหวางกันนั้น ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเงื่อนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงานทางการคาปกติและเปนราคา
ตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชใน
การประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวาง
กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการรายงานผานสื่ออเิล็กทรอนิกสของ ตลท.  

สําหรับในกรณีของ บริษัท รูคา จํากัด บริษัท เครนทูเดย จํากัด และบริษัท รูคา แมชชีน จํากัด  ซึ่งในอดีตเคยเปนบริษัทที่
เกี่ยวของ และในปจจุบันไมมีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตหากในกรณีที่บริษัทขางตนดังกลาวมีการทํารายการระหวาง
กันใด ๆ กับบริษัทฯหรือกลุมบริษัทยอย จะถือเสมือนวาการทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่กําหนดไว รวมถึงการเปดเผยการทํารายการดังกลาว ไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 5 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2550 
 

    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

บริษัท รูคา จํากัด 
(“รูคา”)  
ดําเนนิธุรกิจรับจางขน
ถายสินคาทั้ง
ภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยใช
เรือเครนในการ
ใหบริการ 

ในอดีตคุณธงไชย แพรรังสี
ถือหุนจํานวน 39,999 หุน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 

20.00 ซ่ึงไดขายหุนดงักลาว
ใหแกคุณทรงพล พันธเถกิง

อมร 39,999 หุน และ
ลาออกจากการเปน

กรรมการ (ทั้งนี้คุณทรงพล 
พันธเถกิงอมร เปน
บุคคลภายนอกไมมี

ความสัมพันธกับผูถือหุน
และกรรมการของบริษทัฯ) 

CRANE ใหบริการซอมเรือเครน
ใหกับรูคา และ TCL ใหรูคาเชารถ
เครน และ TCS ใหรูคาเชาคนชับ
เรือเครน  
ลูกหนี้การคา 

1.74 
 
 
 

0.00 

การใหบริการซอมเรือเครนเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจของ 
CRANEสําหรับในสวนของการใหเชาเครื่องจักร เปนลักษณะการ
ทําธุรกรรมตามปกติของ  TCL และการวาจางพนักงานของ TCS 
เปนไปตามลักษณะปกติของการใหบริการ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผล เปนไปตามเงื่อนไขปกติทางการคา เนื่องจากอัตรา
การใหบริการแกรูคาเปนไปตามอัตราตามราคามาตรฐาน (price 
list) ซ่ึงมีการใหสวนลดทางการคาและระยะเวลาการใหเครดิต
ทางการคาเปนไปในอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไป  

บริษัท ไลน ทราน
สปอรต จํากัด  
(“ไลน ทราน
สปอรต”)  
ดําเนนิธุรกิจบริการ
ขนสง 

คุณสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ของบริษัทฯและเปน
กรรมการของ ไลน ทราน

สปอรต 

TCH ใหบริการเชา crawler crane 
ขนาด 60 – 150 ตันแก ไลน ทราน
สปอรต เพื่อใชในการดําเนินงาน
ของ ไลน ทรานสปอรต (โดยบริษัท 
ไลน ทรานสปอรต จํากัดเปนหนึ่ง
ในบริษัทของเครือสหวิริยา)  
ลูกหนี้การคา 

1.94 
 
 
 
 
 

0.00 

การใหบริการเชาเครื่องจักรเปนไปตามลักณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของ TCH ซ่ึง ไลน ทรานสปอรต ไดทําการเชาเครื่องจักร
ดังกลาวจาก TCH มาเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้การคิดคาเชา
เครื่องจักรเปนการคิดตามจํานวนตันที่ใหบริการ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผล โดยอัตราคาเชาและคาบริการที่ TCH คิดจาก ไลน 
ทรานสปอรต ดังกลาวเปนอัตราทางการคาปกติ 

คุณธงไชย แพรรงัสี กรรมการ / ผูถือหุน คาเชาที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนที่ตั้งของ 
TCH ในปจจุบัน ในอัตรา 50,000 
บาท / เดือนใหแกคุณธงไชย แพร
รังสี   

0.60 คาเชาดังกลาวเปนรายการที่ TCH ตองทําการจายคาเชาที่ดิน
บริเวณถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีในอัตรา 50,000 บาท / เดือนใหแกคุณธงไชย 
แพรรังสี ซ่ึงเปนที่ดินที่ TCH ใชในการดําเนินการของ TCH 
อยางไรก็ตาม TCH ไมไดมีการจายชําระจริง เนื่องจากเปนคดี
ความตามรายละเอียดในขอ 7 (ขอพิพาททางกฎหมาย) โดย TCH 
ไดมีการตั้งคาเชาที่ตองชําระเปนคาใชจายคางจายตามรายละเอียด
ของคาใชจายคางจายกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาเชาที่ TCH จายใหแกกรรมการ
บริษัทฯ เปนอัตราที่ต่ํากวามูลคาเชาตลาดของการเชาที่ดินใน
บริเวณดังกลาว ซ่ึงบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ได
ประเมินอัตราคาเชาระหวาง 1 กุมภาพันธ 2545 ถึง 31 ธันวาคม 
2550 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 ไวที่มูลคาเชาตลาดระหวาง 
120,000 – 145,200 บาท / เดือน 

  คาใชจายคางจายคาที่ดินของ TCH 
ใหคุณธงไชย แพรรังสี เนื่องจาก
รายการดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของศาล  จึงบันทึกเปน
รายการคาเชาดังกลาวเปนคาใชจาย
คางจาย 

  

3.55 เนื่องจากที่ดินที่ TCH เชาจากคุณธงไชย แพรรังสี อยูระหวางการ
พิจารณาของศาล TCH จึงมีความจําเปนที่จะตองหยุดชําระคาเชา
ใหกับคุณธงไชย แพรรังสี และบันทึกคาเชาดังกลาวเปนรายการ
คางจาย จนกวาคดีจะส้ินสุด  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา เนื่องจากที่ดินแปลงดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาคดีของศาล การกันเงินคาเชาไวเปนรายการ
คางจายจนกวาคดีจะส้ินสุดจึงมีความสมเหตุสมผล  
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    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

คุณอํานาจ สัญญรัตน กรรมการผูจัดการ TCR เงินทดรองจายใหกับคุณอํานาจ 
สัญญรัตน  (กรรมการผู จัดการ 
TCR) 

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 
 - ยอดปลายงวด 

 
 
 

0.00 
0.47 
0.39 
0.08 

เงินทดรองจายดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวของกับการทํางานของ 
TCR เชน คาใชจายในการทํางานที่บรูไน คาเชาบานในโครงการ 
คารับรอง คาตอทะเบียน  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาแลววาเปน
รายการปกติในการดําเนินธุรกิจ 

คุณธงไชย แพรรงัสี 
และ คุณจิราลักษณ 
แพรรังสี  

กรรมการ / ผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณ
ธงไชย แพรรังสีและ คุณจิราลักษณ 
แพรรังสี ใหบริษัทฯและบริษัทยอย
กูยืมเงินระยะสั้นเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ โดยไมมีการ
คิดดอกเบี้ย  

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มข้ึนระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
  

 
 
 
 

 
 

  8.02 
27.42 
24.59 
10.85 

กรรมการใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยการกูยืมดังกลาวไมมีการคิดดอกเบี้ย  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการ
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกกลุมบริษัทฯ ซ่ึงเปนรายการที่
สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัทฯ และ
ไมมีการคิดดอกเบี้ย  

คุณธงไชย แพรรงัสี กรรมการ / ผูถือหุน ในอดีตคุณธงไชย แพรรังสีไดทํา
การซื้อท่ีดินจํานวน 2 แปลง (โฉนด
เลขที่ 87354 เนื้อท่ี 78 ตารางวาและ 
โฉนดเลขที่ 30684 เนื้อท่ี 3-1-24 
ไร) และบันทึกกรรมสิทธ์ิของที่ดิน
เปน TCL แตไมมีการเรียกชําระเงิน
จาก TCL (หากแต TCL มีการ
บั น ทึ ก คุ ณ ธ ง ไ ช ย เ ป น เ จ า ห นี้
กรรมการ )  ซ่ึงที่ดินทั้ ง  2  แปลง
ไมไดใชในการดําเนินงาน ตอมา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ไดขยาย
ระยะเวลาการซื้อท่ีดินออกไปอีก 
180 วันโดยคิดดอกเบี้ ย ท่ีอัตรา
(อางอิง BANK THAI) MOR +1 % 
และตอมา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2550 คณะกรรมการ TCL ไดมีมติ
อนุมัติขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30684 
ในราคาตลาดที่ 9.00 ลานบาท โดย
เปลี่ยนแปลงผูรับโอนเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิเดิมคือ นางมาลินี  ประ
ทุมแกว  
ดอกเบี้ยรับ 
ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน 

9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
9.00 

ที่ดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน ซ่ึงคุณ
ธงไชย แพรรังสีไดมีการซื้อไวในอดีตดวยเงินสวนตัว แตให TCL 
ถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง ดังนั้นการชายที่ดินแปลงดังกลาวถือ
เปนการลดภาระของ TCL ในการถือครองที่ดิน โดยเปนการขาย
ในราคาตลาด (ตามราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด 
เอเจนซี่ จํากัด ซ่ึงไดรับการประเมินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550) 
เทากับ 9.00 ลานบาท และ TCL มีกําไรจากการขายเทากับ 6.15 
ลานบาท ซ่ึง ณ วันที่ 17 มกราคม 2551 ทาง TCL ไดรับชําระคา
ที่ดินครบถวนแลว 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการ
จําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนรายการ
ที่สมเหตุสมผล รวมทั้งราคาที่ขายเปนราคาตลาดซึ่งสูงกวามูลคา
ทุนและมีการจายชําระดอกเบี้ยในอัตรา MOR + 1.00% 
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    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

คุณเจนจิรา แพรรังสี บุตรีคุณธงไชย แพรรงัสี ในอดีตคุณธงไชย แพรรังสีไดทํา
การซื้อท่ีดินจํานวน 2 แปลง (โฉนด
เลขที่ 87354 เนื้อท่ี 78 ตารางวาและ 
โฉนดเลขที่ 30684 เนื้อท่ี 3-1-24 
ไร) และบันทึกกรรมสิทธ์ิของที่ดิน
เปน TCL แตไมมีการเรียกชําระเงิน
จาก TCL (หากแต TCL มีการ
บั น ทึ ก คุ ณ ธ ง ไ ช ย เ ป น เ จ า ห นี้
กรรมการ )  ซ่ึงที่ดินทั้ ง  2  แปลง
ไมไดใชในการดําเนินงาน ตอมาใน
วั น ที่  1 6  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 0 
คณะกรรมการ TCL ไดมีมติอนุมัติ
ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 87354 ใหกับ
คุณเจนจิรา แพรรังสี ในราคาตลาด
ที่ 1.40 ลานบาท  
ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน 

1.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 

ท่ีดินแปลงดังกลาวเปนที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน ซ่ึงคุณ
ธงไชย แพรรังสีไดมีการซื้อไวในอดีตดวยเงินสวนตัว แตให TCL 
ถือกรรมสิทธ์ิครอบครอง ดังนั้นการชายที่ดินแปลงดังกลาวถือ
เปนการลดภาระของ TCL ในการถือครองที่ดิน โดยเปนการขาย
ในราคาตลาด (ตามราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด 
เอเจนซี่ จํากัด ซ่ึงไดรับการประเมินเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550) 
เทากับ 1.40 ลานบาท และ TCL มีกําไรจากการขายเทากับ 0.27 
ลานบาท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวเปนการ
จําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนรายการ
ที่สมเหตุสมผล รวมทั้งราคาที่ขายเปนราคาตลาดซึ่งสูงกวามูลคา
ทุน สําหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 30684 นั้นคณะกรรมการบริษัทมีมติ
ใหขยายระยะเวลาซื้อคืนออกไปและใหคุณธงไชย แพรรังสีจาย
ชําระดอกเบี้ยในอัตรา MOR + 1.00% 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
ตามที่บริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯภายในกลุม โดยการเขาซื้อหุนของ TCL TCR และ TCH 

ในป 2547 และ TCS ในป 2549 ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป 2547 ถึงป 2549 ที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯนั้น ไดมีการแสดงฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักการจัดทํางบการเงินรวม โดยในสวนของผล
การดําเนินงานตามงบการเงินรวมจะเปนการรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยนับจากวันที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการจนถึงปจจุบัน แต
เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานภายใตการควบคุมเดียวกันของกลุมบริษัทฯในชวง 3 ปที่ผานมา 
บริษัทฯจึงไดมีการจัดทํางบการเงินรวมประหนึ่งทําใหมขึ้น โดยเปนการรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทุกบริษัท
เปนกลุมเขาดวยกันตั้งแตตนป 2547 ดังนั้นการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯจึงเปนการวิเคราะหจากงบ
ประหนึ่งทําใหมเปนหลัก  

 
งบกําไรขาดทุน 
ในชวงป 2548 การขยายตัวของความตองการใชเครื่องจักรประเภทรถเครนในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหกลุม

บริษัทฯไดรับงานโครงการขนาดใหญ จึงมีรายไดจากการใหบริการเชาและขนสงเพิ่มขึ้นเปน 490.24 ลานบาท ถึงแมโครงการขนาด
ใหญที่กลุมบริษัทฯไดรับในป 2548 จะสิ้นสุดลงกลุมบริษัทฯยังมีรายไดจากการใหบริการเชาและขนสงจากลูกคารายใหม ๆ ทําให
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงลดลงเล็กนอยเหลือ 477.71 ลานบาทในป 2549 และสําหรับป 2550 กลุมบริษัทฯมีรายไดจาก
การใหบริการและขนสงเทากับ 467.45 ลานบาท  

สําหรับรายไดจากการขายที่มีการปรับลดลงตั้งแตป 2548 เปนตนมา มีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ตองการเนนการใหบริการเชาและขนสงเปนหลัก เนื่องจากรายไดจากการใหบริการเชาและขนสงกอใหเกิดรายไดที่ตอเนื่อง
ในระยะยาว จากการปรับเปลี่ยนนโยบายรวมถึงผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรม สงผลใหรายไดรวมของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลงในป 2548 – 2550 จาก 833.02 ลานบาท เปน 751.23 ลานบาท และ 741.60 ลานบาทตามลําดับ  มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากการ
เสร็จสิ้นโครงการขนาดใหญ เชน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการบานเอื้ออาทร  ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
และความผันผวนทางการเมืองซึ่งทําใหผูประกอบการชะลอการลงทุน  

นอกเหนือจากรายไดจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย ทั้งในสวนของรายไดจากการใหบริการเชาและ
ขนสงและรายไดจากการขายแลว บริษัทฯและบริษัทยอยยังมีรายไดอื่น  สําหรับในสวนของรายไดอื่นในชวงระหวางป 2548 – 2549 
และป 2550 จํานวน 33.96 ลานบาท 24.30 ลานบาท และ 20.29 ลานบาท ตามลําดับนั้น เปนการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี รายได
จากการใหเชาลวดสลิงหรือลูกปูนสําหรับการทดสอบเครน  และกําไรจากการจําหนายทรัพยสินและรายไดจากการจําหนายอะไหล
เปนหลัก 

สําหรับตนทุนในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯประกอบดวยตนทุนหลัก ไดแก ตนทุนขาย ตนทุนจากการใหบริการเชาและ
ขนสง และคาใชจายในการขายและบรหิาร ซึ่งตนทุนขายเกิดจากตนทุนเครื่องจักร ณ วันที่ทําการจําหนาย ดังนั้นตนทุนขายในแตละป
จึงขึ้นอยูกับมูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นจริง สําหรับตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงประกอบดวยคาใชจายพนักงาน 
คาน้ํามัน และคาเสื่อมราคาเปนหลัก ดังนั้นตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง จึงผันแปรตามรายไดจากการใหบริการเชาและ
ขนสง รวมถึงตนทุนตอหนวยของราคาน้ํามันที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก 14.59 บาทตอสิตรในป 2548 เปน 27.69 บาทตอลิตรในป 2549 
และ  29.34 บาทตอลิตรในป 2550 ซึ่งไดสงผลใหตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงเพิ่มขึ้นจาก 337.20 ลานบาทในป 2548 เปน 
352.24 ลานบาทในป 2549  สําหรับป 2550 ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงปรับลดลงเหลือจํานวน 338.96 เนื่องจากคา
ซอมแซมบํารุงรักษาและคาเสื่อมราคาของสินทรัพยเกาที่มีอายุใชงานเกิน 5 ป 
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ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารนั้นในป 2549 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจากจํานวน 157.40
ลานบาทในป 2548 เหลือ 140.60 ลานบาท เกิดจากการลดลงของการสํารองดอยคาสินทรัพยจํานวน 2.29 ลานบาทในป 2549 และมี
การปรับปรุงการลงบัญชีคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในป 2548 จํานวน 5.25 ลานบาทไปอยูตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงในป 
2549 สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2550 เทากับ 142.66 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 19.24 ของรายไดรวม เกิดจาก
การปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน และการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในเดือนเมษายน 2550 รวมถึงการตั้งดอยคาของ
สินคาคงเหลือที่ไมมีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ป 

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได ของบริษัทในป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 86.46 ลานในป 2548 เปน 121.52 ลานบาทหรืออัตรา
กําไรสุทธิรอยละ 16.18 ของรายไดรวม  เปนผลมาจากการลดลงของตนทุนขายและตนทุนบริการ รวมทั้งการลดลงของหนี้สงสัยจะ
สูญกวา 64.76 ลานบาทจากป 2548 สําหรับในป 2550 เทากับ 170.55 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 23.00 ของรายไดรวม 
เพิ่มขึ้นจากป 2549 เนื่องจากการ การปรับราคาขายและอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น รวมถึงตนทุนขายที่ลดลง 

ดอกเบี้ยจายในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 76.24 ลานบาท เกิดจากการลดลงของดอกเบี้ยจายจากหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ที่ลดลงจาก 40.86 ลานบาทในป 2548 เหลือเพียง 25.83 ลานบาทในป 2549 แตในป 2549 บริษัทฯไดมีการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในปลายป 2549 เพ่ือการจัดซื้อที่ดินที่ ถนนบางนา – ตราด กม. 22 เปนเงินจํานวน 280.00 ลานบาท สงผลใหดอกเบี้ยจายจาก
หนี้สินทั่วไปเพิ่มขึ้นจาก 35.33 ลานบาทในป 2548 เปน 50.41 ลานบาทในป 2549 สําหรับดอกเบี้ยจายในป 2550 มีมูลคาเทากับ 74.14 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.00 ของรายไดรวม ดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากหนี้สินระยะยาวสําหรับการซื้อสินทรัพยใน
ไตรมาส 4 ป 2549  

สําหรับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯ (กอนรวมกําไรสุทธิที่เปนสวนของผูถือหุนเดิมและรายการพิเศษ) ในป 2549 
เพิ่มขึ้นจากป 2548 เปน 0.19 ลานบาทเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่จะตองบันทึกรายการหนี้สงสัยจะสูญจํานวนที่สูงเหมือนป 
2548  แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีภาระดอกเบี้ยจายที่สูง โดยเฉพาะดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากหนี้สินทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯไดทํา
การกูยืมเงินสําหรับการจัดซื้อเครื่องจักรใหมและการซื้อที่ดินที่ถนนบางนา – ตราด กม. 22 เปนเงินจํานวน 280.00 ลานบาทใน
ระหวางป ไดสงผลใหกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯในป 2549 ยังคงอยูในระดับต่ํา  

ในสวนของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดสําหรับป 2550 นั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 78.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 คิด
เปนรอยละ 10.63 จากยอดรายไดรวม เปนผลมาจากภาษีเงินไดจาก 45.09 ลานบาทในป 2549 เหลือ 17.59 ลานบาทในป 2550 และ
การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนจากการขายเครื่องจักรที่มีตนทุนทางบัญชีตํ่า 

สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทฯในระหวางป 2548 – 2549 นั้น เนื่องจากผลการดําเนินงานภายใตงบประหนึ่งทําใหมไดมีการรวม
ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยตลอดทั้งป ซึ่งเปนการรวมรายการกอนการเขาซื้อกิจการที่เกิดขึ้นจริงในระหวางป สงผลใหกําไร
(ขาดทุน)สุทธิบางจํานวนจะถูกปนสวนใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทยอยนั้นๆ โดยกําไร(ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนเดิมใน
ระหวางป 2548 – 2549 เทากับ  330.66 และ (839.92) ลานบาท ตามลําดับ นอกเหนือจากกําไร(ขาดทุน) สุทธิที่เปนสวนของผูถือหุน
เดิมแลว กําไรสุทธิของบริษัทฯยังถูกปรับปรุงดวยรายการพิเศษ ไดแก ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหกับบริษัทที่เกี่ยวของ (เปน
รายการที่ TCS ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหกับ ทูเดย ทรานสปอรต) จํานวน 301.38 และ 101.30 ลานบาท ในป 2548 และ ป 2549 
ตามลําดับ รวมถึงกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ซึ่ง TCS ไดรับจากเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน 42.28 และ 962.86 ลานบาท ในป 
2548 และป 2549 ตามลําดับ จากปจจัยขางตน สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯในป 2548 – 2549 ภายหลังการปรับปรุงดวยรายการ
ดังกลาวแลว จะเทากับ 26.23 และ 21.83 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดแปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 3.15 และ 2.91 ของรายไดรวม 
ตามลําดับ   

ในสวนของกําไรสุทธิสําหรับป 2550 นั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 78.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปนรอยละ 10.63 
จากยอดรายไดรวม เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรขั้นตนจากการขายเครื่องจักรที่มีตนทุนทางบัญชีที่ตํ่า  
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งบดุล 
สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯลดลงจาก 1,602.80 ลานบาทในป 2548 เปน 1,591.65 ลานบาทในป 2549 และเพิ่มขึ้น 1,651.59 ลาน

บาทในป 2550 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 0.70 และเพิ่มขึ้นรอยละ 3.77 ตามลําดับ โดยแบงไดเปนการลดลงของสินทรัพย
หมุนเวียนจาก 381.69 ลานบาทในป 2548 เปน 288.83 ลานบาทและ 277.53 ลานบาทในป 2549  ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 23.81 รอย
ละ 18.15 และรอยละ 16.80 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงในป 2549 เกิดจากการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวน 25.79 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 53.04 ลานบาท 
นอกจากนี้ยังมีการปรับลดลงของลูกหนี้การคาจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 35.28 ลานบาทจากการรับชําระหนี้ และจากการ
ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้จากการขายผอนชําระจํานวน 6.37 ลานบาท  

สําหรับการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนในป 2550 เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การคาจาก 109.14 ลานบาทเปน 75.60 ลาน
บาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 30.73 ซึ่งเปนการลดลงเนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้เร็วขึ้นจากเดิม 73.62 วันใน
ป 2549 เปน 58.26 วันในป 2550 

สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯนั้นเพิ่มขึ้นจาก 1,221.11 ลานบาทในป 2548 เปน 1,302.83 ลานบาทในป 2549 และ 
1,374.06 ลานบาทในป 2550 ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.85 และรอยละ 83.20 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2549 แมวา TCS จะไดรับการชําระคืนเงินกูจาก ทูเดย ทรานสปอรต ซึ่งสงผลใหเงินกูยืมแกกิจการที่
เกี่ยวของลดลงเปนจํานวน 370.00 ลานบาทก็ตาม แตในระหวางปบริษัทฯมีการซื้อที่ดิน (บริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม. 22) และ
เครื่องจักรใหมจํานวน 10 คันในปลายป 2549  สงผลใหที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 830.72 ลานบาท
ในป 2548 เปน 1,284.97 ลานบาทในป 2549  

สําหรับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2550 เกิดจากการซื้อรถเครนขนาด 400 ตัน ซึ่งเปนรถเครนตีนตะขาบ ( 
Crawler crane ) ยี่หอ  Manitowoc  รุน 16000 ในเดือนตุลาคม 2550 ซึ่งมีมูลคารวมประมาณ 203.84 ลานบาท  (ณ 31 ธันวาคม 2550 
บันทึกอยูในสินทรัพยระหวางทางมูลคาเทากับ 189.08 ลานบาท) 

 
หนี้สิน 
บริษัทฯมีหน้ีสินรวมลดลงจาก  1,945.83 ลานบาทในป 2548 เปน 972.91 ลานบาทในป 2549 และ 954.02 ลานบาท ในป 2550 

โดย สําหรับการลดลงของหนี้สินรวมอยางมีนัยสําคัญในป 2549  เนื่องจาก TCS ประสบความสําเร็จในการจายชําระหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งสงผลใหบริษัทไดรับการปรับลดหนี้จํานวนเงินกวา 962.86 ลานบาทและรับรูเปนกําไรจากการปรับโครงสราง
หนี้จํานวน 823.32 ลานบาท    นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อจํานวน 167.15 ลานบาทในป 2549 
อยางไรก็ตามในชวงไตรมาส 4 ป 2549 บริษัทฯยังไดมีการกูยืมเงินจาก ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) จํานวน 280.00 ลานบาท 
เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนบางนา – ตราด กม. 22 สําหรับการรองรับการขยายงานในอนาคตสงผลใหหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในป 
2549 ลดลงจาก 1,945.83 ลานบาท เหลือเพียง 972.91 ลานบาทในป 2549  และหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลือ 
954.02 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดเริ่มทําการจายชําระหนี้สินระยะยาวใหแกสถาบันการเงนิจํานวน 258.75  ลานบาท แตในระหวาง
ปบริษัทไดมีการทําสัญญาเชาทางการเงินกับสถาบันการเงินประเภทลีสซิ่ง มูลคาเทากับ 283.90 ลานบาท  การลดลงของภาษีเงินได
คางจายจาก 22.46 ลานบาทในป 2549 เปน 1.16 ลานบาทในป 2550 และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจาก 0.08 ลานบาทในป 
2549 เปน 8.95 ลานบาทในป 2550  จึงทําใหหนี้สินรวมลดลงเพียง 18.89 ลานบาทซึ่งคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 1.94 จากหนี้สิน
สินรวมป 2549    
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สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ (สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2549 และ 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคา 

365.24 ลานบาท 618.75 ลานบาท และ 697.57 ลานบาทตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในป 2549 เพิ่มขึ้นจาก 365.24 
ลานบาท เปน 618.78 ลานบาท เกิดจากกําไรสุทธิจํานวน 21.40 ลานบาทในระหวางป 2549 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและ
เรียกชําระแลวอีก 150.00 ลานบาท ซึ่งมีสวนเกินมูลคาหุนจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเปนมูลคา 
50.00 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯยังไดมีการบันทึกสวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันจํานวน 
31.66 ลานบาท จากการเขาซื้อกิจการใน TCS สําหรับในสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเปน 697.57 ลานบาท เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามกําไรสุทธิของผลประกอบการในป 2550 จาก 179.55 ลานบาทเปน 258.37 ลานบาท  

 
อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2548 – 2549 และ ป 2550 เทากับ 5.33 เทา 1.57  เทา และ 1.37 เทาตามลําดับ ซึ่ง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนที่ลดลงในป 2549 เปนผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 200.00 ลานบาท เปน 
350.00 ลานบาท และการบันทึกสวนเกินจากการปรับปรุงโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันเพิ่มขึ้นจํานวน 31.66 
ลานบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจากกําไรสุทธิในป 2549 เปนจํานวน 21.83 ลานบาท และในป 2550 กําไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
และการลดลงของการจายชําระเงินกูยืมธนาคารและหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินบางสวนสงผลใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุน
ลดลงเหลือเพียง 1.37 เทา ในป 2550 
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รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และได
ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบกําไรขาดทุนรวมประหนึ่งทําใหมแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบกําไรขาดทุนรวม
ประหนึ่งทําใหม การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบกําไรขาดทุนรวม
ประหนึ่งทําใหมโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานรวมและกระแส
เงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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โดยมิไดมีการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 บริษัทไดเคยนําเสนองบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549ไปแลวครั้งหนึ่ง ตอมาไดมีการจัดทํางบการเงินป 2549 ขึ้นใหม โดยใชหลักการบัญชี
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมภายใตรางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (ดูเกณฑในการนําเสนอ
งบการเงินรวม) เพ่ือวัตถุประสงคของบริษัทในการนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด  

 

 

 
                                                                                                                       (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 

                                                     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ 2551
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,659,743.72                     10,877,983.30                     880,189.64                          3,878,226.08                       

เงินลงทุนชัว่คราว 119,028.34                          115,785.59                          -                                       -                                       

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 6 75,597,294.51                     109,135,218.29                   39,809,411.80                     60,851,543.63                     

ลูกหนี้จากการขายผอนชาํระ - สุทธิ 7 1,218,383.28                       3,703,807.70                       1,218,383.28                       3,703,807.70                       

ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย 5, 16 9,000,000.00                       -                                       -                                       -                                       

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 11 -                                       -                                       -                                       -                                       

รายไดคางรับ - สุทธิ 5, 8 21,292,668.50                     35,493,297.43                     -                                       2,771,979.58                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                                       -                                       -                                       19,295,894.86                     

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 122,236,151.42                   101,697,253.17                   124,007,524.07                   101,697,253.17                   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5, 13 33,404,704.61                     27,904,921.76                     21,529,456.73                     5,745,031.54                       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 277,527,974.38                   288,928,267.24                   187,444,965.52                   197,943,736.56                   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

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

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 12 6,061,393.86                       6,686,699.80                       -                                       -                                       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15 1,346,150,036.07                1,284,965,805.63                873,954,555.25                   747,493,707.63                   

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 15, 16 2,066,960.00                       6,046,960.00                       -                                       -                                       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5 19,780,899.93                     5,025,911.22                       6,965,262.87                       485,727.58                          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,374,059,289.86                1,302,725,376.65                1,055,911,248.12                922,970,865.21                   

รวมสินทรัพย 1,651,587,264.24                1,591,653,643.89                1,243,356,213.64                1,120,914,601.77                

สินทรัพย

บริษัท ชไูก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

3

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 104,649,275.63          93,307,204.53            102,331,264.70          92,436,379.55            

เจาหน้ีการคา 5 25,279,040.60            41,402,383.21            94,111,970.59            44,862,768.67            

เจาหน้ีจากการซื้อสินทรพัย 5 -                             14,300,000.00            -                             14,300,000.00            

หน้ีสินระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5, 22 230,233,176.40          191,579,828.01          147,212,642.27          113,947,841.74          

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 23 60,110,913.64            60,110,913.64            -                             -                             

เงินกูยมืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการทีเ่กี่ยวของกัน 5 10,853,636.42            8,023,636.42              36,002,422.31            8,580,636.42              

เงินกูยมืระยะสั้นอื่น 19 8,952,657.53              82,372.71                  -                             -                             

เงินรบัลวงหนาคาสินคาและบรกิาร 5 2,336,448.60              2,336,448.60              2,336,448.60              2,937,097.20              

คาใชจายคางจาย 5 34,144,705.96            23,868,644.46            13,682,985.27            2,517,093.03              

ภาษีเงินไดคางจาย 1,163,448.53              22,460,848.86            -                             4,314,067.73              

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 5, 20 19,570,024.04            21,806,449.56            7,719,394.19              9,592,933.93              

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 497,293,327.35          479,278,730.00          403,397,127.93          293,488,818.27          

หน้ีสินไมหมุนเวยีน

หน้ีสินระยะยาว 5, 22 444,342,551.75          481,815,647.63          333,039,038.17          329,636,996.55          

หน้ีสินไมหมุนเวยีนอื่น 12,383,314.36            11,812,693.93            392,231.50                 526,012.86                 

รวมหนี้สินไมหมุนเวยีน 456,725,866.11          493,628,341.56          333,431,269.67          330,163,009.41          

รวมหนี้สิน 954,019,193.46          972,907,071.56          736,828,397.60          623,651,827.68          

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน          

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

3

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 25, 32

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2550

และ 350,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในป 2549 450,000,000.00                   350,000,000.00                   450,000,000.00                   350,000,000.00                   

ทุนที่ออกและเรียกชาํระ - หุนสามัญ 350,000,000 หุน มูลคาหุละ 1 บาท 350,000,000.00                   350,000,000.00                   350,000,000.00                   350,000,000.00                   

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 24 50,000,000.00                     50,000,000.00                     50,000,000.00                     50,000,000.00                     

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,195,609.23                     39,195,609.23                     -                                       -                                       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 24 6,631,111.38                       6,167,859.29                       6,631,111.38                       6,167,859.29                       

ยังไมไดจัดสรร 251,741,350.17                   173,383,103.81                   99,896,704.66                     91,094,914.80                     

รวมสวนของผูถือหุน 697,568,070.78                   618,746,572.33                   506,527,816.04                   497,262,774.09                   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,651,587,264.24                1,591,653,643.89                1,243,356,213.64                1,120,914,601.77                

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชไูก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 3, 5

รายไดจากการขาย 253,859,940.50                249,215,695.26                297,549,908.04                297,768,815.84                

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 467,454,414.59                477,706,662.36                111,397,872.77                106,268,670.72                

รายไดอื่น  20,287,846.87                  24,302,870.78                  21,258,071.66                  24,605,886.03                  

รวมรายได 741,602,201.96                751,225,228.40                430,205,852.47                428,643,372.59                

คาใชจาย 3, 5

ตนทุนขาย 89,423,701.31                  131,526,291.90                231,649,239.38                232,921,511.18                

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 338,963,904.44                352,236,393.95                72,641,928.63                  78,036,542.61                  

คาใชจายในการขายและบริหาร 142,661,947.03                145,943,347.38                67,991,607.83                  56,070,059.36                  

รวมคาใชจาย 571,049,552.78                629,706,033.23                372,282,775.84                367,028,113.15                

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 170,552,649.18                121,519,195.17                57,923,076.63                  61,615,259.44                  

ดอกเบี้ยจาย

- จากหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                                    25,826,488.63                  -                                    -                                    

- จากหนี้สินทั่วไป 74,136,866.03                  50,410,647.27                  48,658,034.68                  18,279,131.92                  

ภาษีเงินได 3 17,594,284.70                  45,088,177.64                  -                                    9,462,306.02                    

กําไรหลังภาษีเงินได 78,821,498.45                  193,881.63                       9,265,041.95                    33,873,821.50                  

กําไรสุทธทิี่เปนของผูถือหุนเดิม -                                    (839,922,077.99)              -                                    -                                    

กําไร(ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ 78,821,498.45 (839,728,196.36)              9,265,041.95 33,873,821.50

รายการพิเศษ

ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 5, 14 -                                    (101,299,280.49)              -                                    -                                    

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 22 -                                    962,859,721.39                -                                    -                                    

กําไรสุทธิ 78,821,498.45                  21,832,244.54                  9,265,041.95                    33,873,821.50                  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 3

กําไร(ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ 0.23                                  (3.74)                                 0.03                                  0.15                                  

รายการพิเศษ -                                    3.84                                  -                                    -                                    

กําไรสุทธิ 0.23                                  0.10                                  0.03                                  0.15                                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 350,000,000                     224,419,178                     350,000,000                     224,419,178                     

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

ทนุเรอืนหุน สวนเกิน สวนเกินจากการ ขาดทนุทีย่งั สวนขาดของ

หมาย ทีอ่อกและ มูลคา ปรบัโครงสราง ไมเกิดขึ้นจาก กําไรสะสม ของผูถือหุน

เหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ภายในกิจการ หลักทรพัยเผือ่ขาย เดิม รวม

ภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2549 200,000,000.00 -                   7,538,895.94      (18,250.00)            157,718,718.56 (708,272,364.70) (343,033,000.20) 

รายการกําไรทีย่งัไมเกิดขึ้นจากหลักทรพัยเผือ่ขาย 3 -                    -                   -                     18,250.00             -                    -                      18,250.00           

ปรบัปรงุสวนเกินจากการปรบัโครงสรางภายใน

   กิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 10 -                    -                   31,656,713.29    -                        -                    -                      31,656,713.29     

ซื้อเงินลงทนุในบรษิัทยอย 10 -                    -                   -                     -                        -                    (131,649,713.29) (131,649,713.29) 

กําไรสุทธิ -                    -                   -                     -                        21,832,244.54   839,922,077.99   861,754,322.53   

หุนสามัญ 25 150,000,000.00 50,000,000.00 -                     -                        -                    -                      200,000,000.00   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 350,000,000.00 50,000,000.00 39,195,609.23    -                        179,550,963.10 -                      618,746,572.33   

กําไรสุทธิ -                    -                   -                     -                        78,821,498.45   -                      78,821,498.45     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 350,000,000.00 50,000,000.00 39,195,609.23    -                        258,372,461.55 -                      697,568,070.78   

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรบัแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม
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(หนวย: บาท)

ทนุเรอืนหุน สวนเกินมูลคา ขาดทนุทีย่งัไมเกิดขึ้น

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ จากหลักทรพัยเผือ่ขาย กําไรสะสม รวม

(ปรบัปรงุใหม)

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2549 200,000,000.00        -                       (18,250.00)                   63,388,952.59      263,370,702.59        

รายการกําไรทีย่งัไมเกิดขึ้นจากหลักทรพัยเผือ่ขาย 3 -                           -                       18,250.00                    -                       18,250.00                 

กําไรสุทธิ -                           -                       -                               33,873,821.50      33,873,821.50          

หุนสามัญ 25 150,000,000.00        50,000,000.00      -                               -                       200,000,000.00        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 350,000,000.00        50,000,000.00      -                               97,262,774.09      497,262,774.09        

กําไรสุทธิ -                           -                       -                               9,265,041.95        9,265,041.95            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 350,000,000.00        50,000,000.00      -                               106,527,816.04    506,527,816.04        

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรบัแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2550 2549 2550 2549

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 78,821,498.45      21,832,244.54      9,265,041.95     33,873,821.50          

ปรบักระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรบั(จาย)สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 217,945,187.90    210,922,664.16    58,259,414.58   48,557,552.75          

หน้ีสูญและคาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 16,921,013.84      5,340,533.52        -                    2,081,347.32            

หน้ีสูญไดรบัคืน (2,195,942.66)      (2,175,207.78)      (774,797.81)       (1,210,162.80)           

ขาดทนุจากการปรบัลดหนี้ใหบรษิัทอื่นทีเ่กี่ยวของกัน -                       101,299,280.49    -                    -                           

กําไรจากการปรบัลดหนี้ -                       (4,958,169.50)      -                    (4,958,169.50)           

ขาดทนุจากการลดมูลคาสินคา 11,986,789.09      1,958,274.63        11,986,789.09   1,958,274.63            

คาเผือ่การดอยคาและรายการตดัจําหนายสินทรพัย 1,000,000.00        10,561,612.74      -                    -                           

(กําไร)ขาดทนุจากการจําหนายสินทรพัย (8,182,319.58)      828,750.48          (489,683.96)       (936,466.59)              

ขาดทนุจากการจําหนายเงินลงทนุระยะยาว -                       20,582.93            -                    20,582.93                 

สํารองเผือ่ความเสียหายจากคดีความฟองรอง -                       7,955,176.08        -                    6,028,001.72            

ขาดทนุจากหน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน -                       1,485,027.82        -                    -                           

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเกิดขึ้นจรงิ (92,977.65)           (659,461.89)         (92,977.65)         (659,461.89)              

กําไรจากการปรบัโครงสรางหนี้ -                       (962,859,721.39)  -                    -                           

กําไรสุทธิทีเ่ปนสวนของผูถือหุนเดิม -                       839,922,077.99    -                    -                           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรพัยและหนี้สินดําเนินงาน 316,203,249.39    231,473,664.82    78,153,786.20   84,755,320.07          

การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยสินดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหน้ีการคา 21,896,833.38      1,851,473.29        21,816,929.64   (45,997,912.24)         

ลูกหน้ีจากการขายผอนชําระ 2,485,424.42        6,364,413.96        2,485,424.42     6,364,413.96            

รายไดคางรบั 14,200,628.93      (16,965,668.75)    2,771,979.58     630,872.35               

สินคาคงเหลือ (10,863,597.71)    (38,966,772.57)    (6,809,084.19)    (17,761,745.37)         

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิเรยีกรอง -                       2,126,924.89        -                    -                           

สินทรพัยหมุนเวยีนอื่น 5,225,661.15        (10,709,662.64)    (4,958,981.19)    (1,515,932.75)           

สินทรพัยไมหมุนเวยีนอื่น (17,704,988.71)    (3,091,065.59)      (6,479,535.29)    382,193.97               

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรบัแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2550 2549 2550 2549

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา (16,123,342.61)    13,980,748.69      49,249,201.92    27,052,110.45           

เจาหน้ีบรษิัททีเ่กี่ยวของกัน -                       -                       -                     (3,280,913.79)           

เงินรบัลวงหนาคาสินคา -                       (4,107,990.65)      (600,648.60)        (4,107,990.65)           

คาใชจายคางจาย 2,386.50              (1,434,418.00)      1,165,892.24      (1,226,496.89)           

ภาษีเงินไดคางจาย (21,297,400.33)    (13,185,660.29)    (4,314,067.73)     (3,739,853.56)           

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (2,236,425.52)      (15,509,146.47)    (1,873,539.74)     2,080,739.77             

หน้ีสินตามสัญญาปรบัโครงสรางหนี้ -                       2,465,803.66        -                     -                            

หน้ีสินไมหมุนเวยีนอื่น 570,620.43          918,464.54          (133,781.36)        (105,011.60)              

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 292,359,049.32    155,211,108.89    130,473,575.90  43,529,793.72           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ:

เงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึ้น (3,242.75)             (2,997.14)             -                     -                            

เงินใหกูยมืระยะสั้นแกบคุคลและกิจการทีเ่กี่ยวของกันลดลง -                       53,037,345.39      19,295,894.86    6,330,739.14             

เงินฝากธนาคารทีต่ดิภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 625,305.94          (5,872,070.09)      -                     -                            

ซื้อสินทรพัยถาวร (61,236,956.61)    (140,915,030.69)  (48,691,547.54)   (66,320,894.56)         

เจาหน้ีจากการซื้อสินทรพัยลดลง (14,300,000.00)    -                       (14,300,000.00)   -                            

เงินสดรบัจากการขายทรพัยสิน 5,590,654.32        41,359,328.46      634,291.84         3,707,336.45             

ลงทนุในบรษิัทยอยเพิ่มขึ้น -                       -                       -                     (45,000,000.00)         

จายชําระเจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทนุในบรษิัทยอย -                       (21,998,430.00)    -                     (21,998,430.00)         

เงินสดรบัจากการจําหนายเงินลงทนุระยะยาว -                       2,030,867.07        -                     30,917.07                  

เงนิสดจายจากการซื้อบรษิัทยอยใหผูถือหุนเดิม (ดูหมายเหต ุ10) -                       (99,993,000.00)    -                     (99,993,000.00)         

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (69,324,239.10)    (172,353,987.00)  (43,061,360.84)   (223,243,331.90)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 11,435,048.75      46,641,649.88      9,987,862.80      47,015,736.87           

เงินกูยมืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการทีเ่กี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2,830,000.00        (19,297,326.02)    27,421,785.89    5,797,739.55             

เงินกูยมืระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 8,870,284.82        (28,571,058.98)    -                     -                            

เงินสดรบัจากสัญญาขายและเชาคืน 6,752,463.44        -                       6,752,463.44      -                            

สําหรบัแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2550 2549 2550 2549

(ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (191,992,587.03)      (167,148,782.68)  (79,889,346.02)  (67,984,470.85)         

จายชําระเงินกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (55,902,085.77)        (7,013,120.83)      (54,683,017.61)  (5,131,766.80)           

จายชําระหน้ีสินระยะยาวอื่น -                          (4,400,000.00)      -                     -                           

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาปรบัโครงสรางหนี้ (1,246,174.01)          (27,939,557.33)    -                     -                           

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาซื้อกลับคืน -                          (925,010.37)         -                     -                           

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุเรอืนหุน -                          200,000,000.00    -                     200,000,000.00        

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (219,253,049.80)      (8,653,206.33)      (90,410,251.50)  179,697,238.77        

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 3,781,760.42           (25,796,084.44)    (2,998,036.44)    (16,299.41)                

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือตนป 10,877,983.30         36,674,067.74      3,878,226.08      3,894,525.49            

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นป 14,659,743.72         10,877,983.30      880,189.64         3,878,226.08            

ขอมูลเพิ่มเตมิประกอบงบกระแสเงินสด:

ดอกเบีย้จาย 70,301,916.22         77,006,042.92      48,138,629.78    17,972,119.89          

ภาษีเงินได 31,682,238.79         45,448,651.44      5,744,149.07      9,526,214.15            

รายละเอียดเพิ่มเตมิทีไ่มเปนตวัเงิน  

ป 2550

1.  บรษิัทและบรษิัทยอยซื้อเครือ่งจกัรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทนุจํานวนเงิน 255.65 ลานบาท (ป 2549: 212.06 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 19.95 ลานบาท (ป 2549: 41.71 ลานบาท) สวนทีเ่หลือบรษิัทและบรษิัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บรษิัทและบรษิัทยอยไดมีการโอนเครือ่งจกัรและอุปกรณใหเชาเปนสินคาเพื่อขายมูลคาตามบญัชี จํานวนเงิน 36.66 ลานบาท (ป 2549: 2.68 ลานบาท)  

     และจํานวนเงิน 69.81 ลานบาท (ป 2549: 20.61 ลานบาท) ตามลําดับ

ป 2549

1.  บรษิัทไดมีการซื้อทีดิ่นราคาทนุ จํานวนเงิน 280 ลานบาท จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 10 ลานบาท สวนทีเ่หลือกูยมืเงินจากสถาบนัการเงิน

2.  เงินกูยมืระยะสั้นอื่นลดลงจํานวนเงิน 5.57 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการทีบ่รษิัทแฟคตอริง่ไดรบัเงินจากลูกหน้ีการคาทีบ่รษิัทยอยไดขายลดให 

     (ดูหมายเหต ุ19)

บรษิัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรบัแตละปสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และ
ไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและ
ใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง บริษัทมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 42/62 
หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

บริษัทไดเคยนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไปแลวครั้งหนึ่ง ตอมา
ไดมีการจัดทํางบการเงินป 2549 ขึ้นใหม โดยใชหลักการบัญชีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวมภายใตรางแนวปฏิบัติ
สําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (ดูเกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม) เพื่อวัตถุประสงคของบริษัทในการ
นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจดทะเบียนเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด (ดู
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4)  

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทได
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและ
ขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

งบการเงินสําหรับป 2549 ไดถูกจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับป 2550 

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย ยกเวนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันไดจัดทําขึ้นภายใตรางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน (ที่อยูในระหวางการพิจารณาของสภาวิชาชีพบัญชี) ดังนี้ 
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- การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน คือ การรวมธุรกิจซึ่งกิจการหรือธุรกิจทั้งหมดที่ถูกนํามารวมกันอยูภายใตการ
ควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุมบุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการเดียวกัน ทั้งกอนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม
เปนการควบคุมช่ัวคราว 

- การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันนั้นไมมีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงและประโยชนที่มีตอบุคคล กลุม
บุคคล กิจการ หรือกลุมกิจการที่มีอํานาจควบคุมสูงสุด ไมมีการเปลี่ยนจากการรวมธุรกิจ ดังนั้น การบันทึกบัญชีการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันใหถือตามมูลคาตามบัญชี “Predecessor Value” ของกิจการที่ถูกนํามารวม โดยผูซื้อตองรับรู
สินทรัพยและหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน 

งบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนลักษณะการแสดงรายการที่สะทอน
ใหเห็นถึงเนื้อหาทางเศรษฐกิจของกลุมบริษัทที่นํามารวมกันเปนองคกรทางเศรษฐกิจเดียวกัน โดยที่ความสัมพันธในลักษณะ
ของความเปนบริษัทใหญกับบริษัทยอยตามกฎหมายจะยังไมไดเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังจากบริษัทไดถือหุนบริษัทยอยดังกลาว งบ
การเงินที่นํามารวมกันของกลุมบริษัทเปนการรวมกันหรือเปนการรวบรวมงบการเงินของทุกบริษัทในกลุมบริษัทใหเปนองคกร
ทางเศรษฐกิจเดียวกันนับจากวันที่ที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่
ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุน
ดังกลาวเปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือ
หุน 

งบการเงินรวมนี้ ไดรวมบัญชีของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ 2550 2549

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 
สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 คิดเปน
จํานวนประมาณรอยละดังนี้ 
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บริษัทยอย

2550 2549 2550 2549

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 9.05                     8.67                     25.17                   18.52                   

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 18.69                   21.51                   33.26                   28.16                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 6.84                     9.14                     20.16                   18.06                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 14.75                   14.13                   20.02                   27.60                   

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 
รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบ
การเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คลายคลึงกัน 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑในการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 
นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการ
จัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 
และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเช่ือถือหรือมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 3 เดือน สุทธิ
จากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน 

เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนช่ัวคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 
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ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหนี้ และ
การวิเคราะหฐานะการเงินของลูกหนี้แตละราย 

สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน รวม
การปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการปรับ
มูลคาเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรม แสดงภายใตสวนของผูถือหุน และ เงินลงทุนทั่วไปที่แสดงดวยมูลคาตามวิธีราคาทุนปรับ
ลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

 จํานวนป 
อาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 10 
เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5 - 10 
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณโรงงาน 5 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพื่อใหเชาและขาย ดังนั้นหากยังไมมีการขายจะบันทึกไวในบัญชี “ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ” และคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณขางตน จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะจัดประเภทบัญชีไปเปนสินคา
คงเหลือ และรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ขาย 

การดอยคาของสินทรัพย 
บริษัทจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มีขอบงช้ีวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยนั้น ๆ หรือมูลคาจากการใชแลวแตราคาใดจะสูงกวา) ตํ่ากวาราคาตามบัญชีของสินทรัพย
ดังกลาว การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุน บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาซึ่งไดบันทึกไวในปกอน ๆ เมื่อมีขอบงช้ีวาการดอยคาดังกลาวจะ
ไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนในทางที่ลดลง โดยบันทึกบัญชีเปนรายไดอื่น ทั้งนี้ จํานวนผลขาดทุนที่เกิดจากการกลับ
รายการนี้จะตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชี (สุทธิจากคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีที่เกี่ยวของ) ที่ควรจะเปน หากบริษัทไม
เคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอน ๆ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา
ดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปหลังบวกกลับดวยคาใชจายที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี โดย
ใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญออกจําหนายและ
ชําระแลวในระหวางป 

สัญญาเชาการเงิน 
บริษัทบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณตามสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตาม
สัญญาเชา โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตามงวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาทาง
การเงินในแตละงวด 

ประมาณการหนี้สิน 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมา
จากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สิน
ดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเช่ือถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ 
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงิน
ได  เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดจัดทําขึ้นใหม เนื่องจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้ 

1. บริษัทไดนํารางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมาใชในการจัดทํางบการเงินรวม (ดูหมายเหตุ 2) 
เปนเหตุใหมีผลกระทบดังตอไปนี้ 
- สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลง จํานวนเงิน 11.34 ลานบาท 
- กําไรสะสมยกมาตนป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 43.32 ลานบาท 
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- กําไรสุทธิสําหรับป 2549 ลดลง จํานวนเงิน 60.86 ลานบาท (0.27 บาทตอหุน)  

2. บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงไดปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการป 2549 
เปนเหตุใหกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลง จํานวนเงิน 48.54 ลานบาท (0.22 บาทตอหุน) และ
กําไรสะสมยกมาตนป 2549 ลดลง จํานวนเงิน 50.48 ลานบาท 

3. บริษัทและบริษัทยอยไดปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตาง ๆในปกอน ๆ เปนเหตุใหกําไร
สะสมตนป 2549 เพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 1.66 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 1.13 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และกําไรสุทธิในป 2549 ลดลง จํานวนเงิน 3.07 ลานบาท (0.014 บาทตอหุน) ในงบการเงินรวมและจํานวนเงิน 
2.54 ลานบาท (0.011 บาทตอหุน) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบริษัทและบุคคลเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใช
ราคาตามปกติตามธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไปหรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอด
คงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้  
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2550 2549 2550 2549
บริษัทยอย
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                     -                     15,800,000.00    39,650,000.00    
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                     21,394,333.24    12,356,583.16    
รายไดจากการซอมแซม -                     -                     11,746,820.42    10,083,910.20    
รายไดคาเชาอาคาร -                     -                     1,148,400.00      1,148,400.00      
รายไดคาท่ีปรึกษา -                     -                     3,600,000.00      2,720,000.00      
รายไดอ่ืน -                     -                     125,360.00         126,400.98         
ซ้ือสินคา -                     -                     23,490,000.00    5,652,616.82      
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                     229,632.90         713,814.54         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                     -                     15,000,000.00    
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     21,538.45           34,074.25           

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
ขายสินคา -                     -                     -                     2,990,654.21      
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                     27,147,532.15    33,213,039.74    
รายไดจากการซอมแซม -                     -                     3,118,196.91      1,952,591.71      
รายไดคาท่ีปรึกษา -                     -                     4,200,000.00      3,120,000.00      
รายไดอ่ืน -                     -                     45,000.00           384,555.12         
ดอกเบ้ียรับ -                     -                     -                     16,895.34           
ซ้ือสินคา -                     -                     50,172,762.62    10,675,280.37    
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                     165,383.60         150,971.63         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                     -                     15,000,000.00    
ดอกเบ้ียจาย -                     -                     102,759.25         -                     

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2550 2549 2550 2549
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                     -                        15,800,000.00    8,716,822.43        
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                        12,373,933.33    5,569,182.55        
รายไดจากการซอมแซม -                     -                        3,516,088.27      6,828,817.69        
รายไดคาท่ีปรึกษา -                     -                        3,600,000.00      2,720,000.00        
รายไดอ่ืน -                     -                        107,100.00         79,240.00             
ซ้ือสินคา -                     -                        24,390,000.00    13,517,616.82      
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                        1,124,612.40      85,522.38             
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                        -                     15,000,000.00      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด
ขายทรัพยสิน -                     -                        1,350,000.00      -                        
ขายสินคา -                     -                        15,800,000.00    46,249,813.09      
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                        15,469,200.00    8,498,866.35        
รายไดจากการซอมแซม -                     -                        6,308,590.59      13,797,599.27      
รายไดคาท่ีปรึกษา -                     -                        3,600,000.00      900,000.00           
รายไดคาเชาอาคาร -                     -                        600,000.00         20,000.00             
รายไดอ่ืน -                     -                        949,658.70         654,967.28           
ซ้ือสินคา -                     -                        42,048,971.96    66,036,500.00      
ซ้ือทรัพยสิน -                     -                        157,100.26         1,270,500.00        
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                        3,244,161.34      3,268,767.52        
คาใชจายอ่ืน -                     -                        1,492,426.32      77,500.00             
ดอกเบ้ียจาย -                     -                        1,268,595.20      174,280.16           

บริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน
บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 1,742,798.39      2,032,286.03        1,621,000.00      634,165.00           
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     3,000,372.17        -                     -                        

บริษัท รูคา แมชชีน จํากัด
ซ้ือทรัพยสิน -                     3,000,000.00        -                     3,000,000.00        

บริษัท ลิฟทต้ิง จํากัด
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     616,303.75           -                     95,000.00             
ขายทรัพยสิน -                     11,100,000.00      -                     -                        
ขายสินคา -                     4,569,158.88        -                     2,700,000.00        
ซ้ือสินคา -                     7,890,000.00        -                     7,890,000.00        
ซ้ือทรัพยสิน -                     23,800,000.00      -                     -                        

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2550 2549 2550 2549
บริษัท เครนทูเดย จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     266,915.98           -                     101,316.00           
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     640,000.00           -                     -                        

บริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด
ซ้ือทรัพยสิน -                     280,000,000.00    -                     280,000,000.00    
ขาดทุนจากการปรับลดหน้ี -                     101,299,280.49    -                     -                        

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 1,942,944.39      20,970,188.84      -                     -                        
คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     23,000.00             -                     -                        

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)
ขายท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 10,400,000.00    -                        -                     -                        
ดอกเบ้ียรับ 131,235.09         -                        -                     -                        
คาเชา 600,000.00         600,000.00           -                     -                        
ซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง -                     12,520,000.00      -                     12,520,000.00      
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     99,993,000.00      -                     99,993,000.00      

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้   

2550 2549 2550 2549

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    11,277,044.27  16,421,422.64  

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                    -                    -                    2,014,000.00    

ลูกหนี้เชาซ้ือ -                    -                    -                    320,386.92       

รายไดคางรับ -                    -                    -                    34,074.25         

เจาหนี้การคา -                    -                    497,551.37       761,052.27       

เงินมัดจํารับ -                    -                    95,700.00         696,348.60       

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    3,073,940.15    13,632,439.54  

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                    -                    -                    17,281,894.86  

ดอกเบ้ียคางรับ -                    -                    -                    16,895.34         

เจาหนี้การคา -                    -                    19,292,156.00  251,494.32       

คาใชจายคางจาย -                    -                    104,222.85       -                    

เงินกูยืมระยะส้ัน -                    -                    6,398,735.89    -                    

ดอกเบ้ียคางจาย -                    -                    102,759.25       -                    

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    1,057,973.63    5,728,218.57    

เจาหนี้การคา -                    -                    16,509,822.77  8,150,604.38    

เจาหนี้อ่ืน -                    -                    -                    288,000.00       

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    19,080,495.57  2,137,274.49    

เจาหนี้การคา -                    -                    45,427,744.49  14,649,444.51  

เงินกูยืม -                    -                    21,600,000.00  6,537,000.00    

ดอกเบ้ียคางจาย -                    -                    421,800.27       -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2550 2549 2550 2549

บริษัทอื่นท่ีเก่ียวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    1,786,898.22    -                    633,900.10       

เงินทดรองจาย -                    86,915.88         -                    -                    

เจาหนี้การคา -                    110,398.22       -                    -                    

บริษัท เครนทูเดย จํากัด

ลูกหนี้การคา - สุทธิ -                    108,408.12       -                    108,408.12       

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    4,115,374.79    -                    -                    

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน 9,000,000.00    -                    -                    -                    

เงินกูยืมระยะส้ัน 10,853,636.42  8,023,636.42    8,003,636.42    2,043,636.42    

คาใชจายคางจาย 3,550,000.00    2,950,000.00    -                    -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในงบการเงินของบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ยอดยกมา -                        53,037,345.39      19,295,894.86      36,470,792.13      

เพ่ิมข้ึนระหวางป -                        13,600,907.58      31,653,113.67      39,706,953.83      

ลดลงระหวางป -                        (66,638,252.97)     (50,949,008.53)     (56,881,851.10)     

ยอดคงเหลือ -                        -                        -                        19,295,894.86      

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับเงินใหกูยืมกรรมการและ
คิดดอกเบี้ยรอยละ MLR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ในงบการเงินของบริษัทสําหรับแตละปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ยอดยกมา 8,023,636.42        27,320,962.44      8,580,636.42        1,107,055.00        

เพ่ิมข้ึนระหวางป 27,423,400.00      132,057,023.33    76,855,972.34      170,857,023.33    

ลดลงระหวางป (24,593,400.00)     (151,354,349.35)   (49,434,186.45)     (163,383,441.91)   

ยอดคงเหลือ 10,853,636.42      8,023,636.42        36,002,422.31      8,580,636.42        

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษัทไดกูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 6.40 ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.62 ตอ
ป และไดกูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 21.60 ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 
MRR+2 ตอป และสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสวนที่เหลือไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง
บริษัท รูคา จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท รูคา แมชชีน จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ลิฟทต้ิง จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท เครนทูเดย จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซ้ือ - ขาย ท่ีดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 40

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

ดอกเบ้ียรับ - จาย ราคาตลาด  
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6. ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 27,410,119.08    47,350,137.25    94,015.55           11,473,542.29    

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 50,008,476.30    54,506,910.89    4,688,023.80      10,847,193.54    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 5,534,658.81      1,501,227.70      712,918.83         325,999.57         

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 6,095,778.53      851,213.65         -                      166,647.15         

      มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 9,785,798.75      10,348,186.54    1,339,887.17      1,774,590.72      

      รวม 98,834,831.47    114,557,676.03  6,834,845.35      24,587,973.27    

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,237,536.96)  (11,433,138.87)  (1,514,887.17)    (2,398,093.10)    

      รวมลูกหนี้การคา - อ่ืน ๆ 75,597,294.51    103,124,537.16  5,319,958.18      22,189,880.17    

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      968,557.06         7,377,547.25      14,995,229.75    

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      4,842,455.95      26,730,502.51    16,525,366.25    

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      211,906.25         381,403.86         2,049,612.01      

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 108,408.12         7,490.00             108,408.12         5,091,455.45      

      มากกวา 12 เดือนข้ึนไป -                      -                      -                      -                      

      รวม 108,408.12         6,030,409.26      34,597,861.74    38,661,663.46    

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (108,408.12)       (19,728.13)         (108,408.12)       -                      

      รวมลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเก่ียวของกัน -                      6,010,681.13      34,489,453.62    38,661,663.46    

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 75,597,294.51    109,135,218.29  39,809,411.80    60,851,543.63    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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7. ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมียอดลูกหนี้จากการขายผอนชําระคงเหลือ ดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 1,440,924.90      3,771,884.40      1,440,924.90      3,771,884.40      

หัก ดอกเบ้ียรับรอตัดบัญชี (222,541.62)       (68,076.70)         (222,541.62)       (68,076.70)         

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 1,218,383.28      3,703,807.70      1,218,383.28      3,703,807.70      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
8. รายไดคางรับ - สุทธ ิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมียอดรายไดคางรับคงเหลือ ดังนี้ 

2550 2549 2550 2549

รายไดคางรับ 21,292,668.50    37,551,111.43    -                      4,576,793.58      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                      (2,057,814.00)    -                      (1,804,814.00)    

รายไดคางรับ - สุทธิ 21,292,668.50    35,493,297.43    -                      2,771,979.58      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
ในระหวางป 2549 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับที่เกินกําหนดรับชําระ
เปนระยะเวลา 2 เดือน 
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9. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

รถเครน 82,745,704.41    57,725,930.94    84,517,077.06    57,725,930.94    

รถโฟลคลิฟท 46,926,423.75    44,778,297.32    46,926,423.75    44,778,297.32    

หางเทรลเลอร 2,614,690.11      2,614,690.11      2,614,690.11      2,614,690.11      

รถขนสง 763,740.50         804,800.00         763,740.50         804,800.00         

อะไหลและอุปกรณ 4,015,779.71      3,164,758.93      4,015,779.71      3,164,758.93      

สินคาระหวางทางและงานระหวางประกอบ 4,547,826.16      -                      4,547,826.16      -                      

รวม 141,614,164.64  109,088,477.30  143,385,537.29  109,088,477.30  

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (19,378,013.22)  (7,391,224.13)    (19,378,013.22)  (7,391,224.13)    

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 122,236,151.42  101,697,253.17  124,007,524.07  101,697,253.17  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2550 2549 2550 2549 2550 2549

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100% 100% 25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100% 100% 25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 100% 100% 25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 100% 100% 100,000,000.00    100,000,000.00    99,993,000.00      99,993,000.00      

รวม 175,000,000.00    175,000,000.00    174,991,430.00    174,991,430.00    

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: บาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดเพ่ิมการลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด , บริษัท เดอะ
เครน แหลมฉบัง จํากัด และ บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด อีกบริษัทละ 15 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงิน 45 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาซื้อหุนสามัญของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จากผูถือหุนเดิม (กรรมการ
บริษัท) จํานวน 99,993 หุน ในราคาหุนละ 1,000 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 99.99 ลานบาท (ราคาตามบัญชี ณ วันที่ลงทุนจํานวน
เงิน 133.80 ลานบาท) อันมีผลใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด คิดเปนเสมือนสัดสวนรอยละ 
100 ของทุนจดทะเบียน 
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รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยใหมดังกลาว ณ วันที่ซื้อบริษัทยอย สรุปดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,654                     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ๆ - สุทธิ 137,390                 

รายไดคางรับ 1,878                     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 297,414                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 114,375                 

สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 4,659                     

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ๆ (28,213)                  

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย (383,000)                

หนี้สินอื่น (15,355)                  

สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 133,801                 

หัก กําไรจากการขายทรัพยสินระหวางบริษัทที่เกิดข้ึนกอนการซ้ือหุนในบริษัทยอย (2,151)                    

สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 131,650                 

หัก สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน (31,657)                  

รวมราคาซื้อบริษัทยอย 99,993                   
 

11.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน 45,820,560.75    45,820,560.75    -                      -                      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,820,560.75)  (45,820,560.75)  -                      -                      

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนเกิดจากบริษัทยอยไปค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงินใหกับลูกหนี้การคา ซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับ
สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 

12. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินฝากธนาคารของบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกัน (ดูหมายเหตุ 28) 
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13. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

14. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน - สุทธ ิ

ในระหวางป 2549 บริษัทยอยตกลงใหลูกหนี้ชําระหนี้ จํานวนเงิน 280 ลานบาท สวนหน้ีที่เหลือ จํานวนเงิน 90 ลานบาท บริษัท
ยอยยินยอมปลดหนี้ใหทั้งจํานวนรวมทั้งลูกหนี้เงินยืมทดรอง (เปนคาถมที่ดินที่บริษัทยอยจายแทน ดูหมายเหตุ 13) โดยลูกหนี้
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนแลว บริษัทยอยจึงไดรับรูขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอื่นที่เก

ในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมดังกลาวเปนจํานวนเงิน 301.38 ลานบาท (สุทธิ
จากดอกเบี้ยรับที่บันทึกเปนรายไดจํานวน 23.03 ลานบาท)  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,222,181.34      6,110,743.32      999,601.28         991,046.05         

คาใชจายจายลวงหนา 6,384,718.58      5,245,022.35      2,863,037.80      1,154,500.59      

เงินมัดจํา 661,226.50         5,543,540.65      -                      982,731.65         

อ่ืนๆ - สุทธิ 25,136,578.19    11,005,615.44    17,666,817.65    2,616,753.25      

สินทรัพย 704.61หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 33,404,    27,904,921.76    21,529,456.73    5,745,031.54      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

ในระหวางป 2549 บริษัทยอยไดตัดจําหนายลูกหนี้คาถมที่ดินที่บริษัทยอยจายแทน จํานวนเงิน 11.3 ลานบาทเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน (ดูหมายเหตุ 14) 

บริษัทยอยมีเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 694.41 ลานบาท เพื่อซื้อ
ที่ดินเปลา คิดดอกเบี้ยในอัตราอางอิงตามสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 

ี่ยวของกัน จํานวนเงิน 101 
ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนป 2549 
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คาเผื่อการ

ยอดตนป ซื้อเพิ่ม จําหนาย ยอดปลายป ยอดตนป คาเสื่อมราคา จําหนาย ยอดปลายป ดอยคา ยอดตนป ยอดปลายป

478,361,102.45     -                        -                        478,361,102.45     -                        -                        -                        -                        -                        478,361,102.45     478,361,102.45     

ับปรุงที่ดิน 7,001,939.29        -                        -                        7,001,939.29        3,402,763.76        1,315,346.57        -                        4,718,110.33        -                        3,599,175.53        2,283,828.96        

125,545,196.28     1,738,317.76        -                        127,283,514.04     47,018,379.25       6,298,431.37        -                        53,316,810.62       -                        78,526,817.03       73,966,703.42       

ักรและอุปกรณ

ที่ดิน

สวนปร

อาคาร

เครื่องจ  14,039,821.32       2,900,311.30        509,600.00           16,430,532.62       10,327,896.89       1,698,828.23        102,254.28           11,924,470.84       -                        3,711,924.43        4,506,061.78        

ตงและเครื่องใชสํานักงาน 29,339,978.25       1,454,695.56        645,966.72           30,148,707.09       22,128,995.70       2,616,647.56        314,402.18           24,431,241.08       -                        7,210,982.55        5,717,466.01        

37,395,841.24       4,476,895.74        7,074,627.05        34,798,109.93       18,464,231.60       6,753,393.90        4,861,030.65        20,356,594.85       -                        18,931,609.64       14,441,515.08       

ักรและอุปกรณใหเชา 1,085,379,446.97  103,170,640.44     150,489,787.72     1,038,060,299.69  397,430,439.64     157,461,327.96     80,530,386.47       474,361,381.13     1,000,000.00        687,949,007.33     562,698,918.56     

คารใหเชา 3,563,066.00        -                        -                        3,563,066.00        1,281,643.63        99,999.96             -                        1,381,643.59        -                        2,281,422.37        2,181,422.41        

างกอสรางและสินทรัพย

างทาง 4,393,764.30        203,370,005.86     5,770,752.76        201,993,017.40     -                        -                        -                        -                        -                        4,393,764.30        201,993,017.40     

รวม 1,785,020,156.10  317,110,866.66     164,490,734.25     1,937,640,288.51  500,054,350.47     176,243,975.55     85,808,073.58       590,490,252.44     1,000,000.00        1,284,965,805.63  1,346,150,036.07  

ี่ไมไดใชในการดําเนินงาน 6,046,960.00        -                        3,980,000.00        2,066,960.00        -                        -                        -                        -                        -                        6,046,960.00        2,066,960.00        

รวม 1,791,067,116.10  317,110,866.66     168,470,734.25     1,939,707,248.51  500,054,350.47     176,243,975.55     85,808,073.58       590,490,252.44     1,000,000.00        1,291,012,765.63  1,348,216,996.07  

ราคาตามบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน

เครื่องตกแ

ยานพาหนะ

เครื่องจ

ที่ดินและอา

งานระหว

   ระหว

ที่ดินท

 
 
 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
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คาเสื่อมราคาของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2550 จํานวนเงิน 159.12 ลานบาท (ป 2549: 156.66 ลานบาท) แสดงรวมอยูใน
ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง จํานวนเงิน 17.12 ลานบาท (ป 2549: 16.26 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการ
ขายและบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินถาวรของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนเงิน 152.18 
ลานบาท (ป 2549: 105.31 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอยบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 69.81 ลานบาท (ป 
2549: 61.86 ลานบาท) และรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางป 

ที่ดินและอาคารใหเชา – บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบุคคลธรรมดารายหนึ่งเชาอาคารดังกลาว โดยมี
อัตราคาเชาเดือนละ 7,000 บาท 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบริษัทอื่นเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระยะเวลาเชา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.03 ลานบาท และระยะเวลาเชา 4 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

- ระยะเวลาเชา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.40 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 
บริษัทไดทําสัญญาเชาฉบับใหม มีกําหนดระยะเวลาเชา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มีอัตราคาเชาเดือนละ 
0.42 ลานบาท 

- ระยะเวลาเชา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2549 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.30 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 
บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเชา เพื่อขยายอายุสัญญาเชาที่จากเดิมจะครบกําหนดในวันที่ 30 เมษายน 2549 
เปนครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2549 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเชา เพื่อ
ขยายอายุสัญญาเชาและลดขนาดพื่นที่ที่เชาจากเดิมจะครบกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2549 เปนครบกําหนดในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2549 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.03 ลานบาท 

ตอมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฉบับลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2548 ตกลงใหผูเชากอสรางอาคารสํานักงานชั้นเดียวโดยหากผูเชาใชประโยชนจากอาคารดังกลาวไมถึง 1 ป 2 ปและ 
3 ป บริษัทยอยยินยอมที่จะซื้ออาคารในราคา 2 ลานบาท 1.5 ลานบาท และ 0.5 ลานบาท ตามลําดับ และหากผูเชาใชประโยชน
เกินกวา 3 ป ผูเชาจะยกอาคารดังกลาวใหกับบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา ตอมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 บริษัทยอยไดซื้อ
อาคารดังกลาวแลวในราคา 1.8 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดใหบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทโดยมี
ระยะเวลาเชา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 บริษัท
ไดขยายระยะเวลาเชาออกไปอีก 12 เดือนเปนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท 
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ยอดตนป ซื้อเพิ่ม จําหนาย โอนเขา ยอดปลายป ยอดตนป คาเสื่อมราคา จําหนาย โอนเขา ยอดปลายป ยอดตนป ยอดปลา

457,187,219.37    -                      -                      -                        457,187,219.37    -                       -                      -                      -                        -                       457,187,219.37    457,187,219.    

ี่ดิน 6,345,543.21        -                      -                      -                        6,345,543.21        2,821,253.87        1,269,108.24       -                      -                        4,090,362.11        3,524,289.34        2,255,181.        

51,405,727.28      -                      -                      -                        51,405,727.28      7,962,708.03        2,570,285.91       -                      -                        10,532,993.94      43,443,019.25      40,872,7      

อุปกรณ 4,074,798.25        166,089.60          39,000.00            -                        4,201,887.85        2,174,602.81        757,591.61          30,855.72            -                        2,901,338.70        1,900,195.44        1,300,549.        

เครื่องใชสํานักงาน 8,571,249.73        1,101,361.07       182,139.18          -                        9,490,471.62        5,325,669.28        1,134,187.54       135,635.66          -                        6,324,221.16        3,245,580.45        3,166,250.        

8,178,028.04        1,533,999.94       1,829,999.94       -                        7,882,028.04        3,104,509.35        1,681,776.62       914,595.86          -                        3,871,690.11        5,073,518.69        4,010,337.        

อุปกรณใหเชา 284,664,736.97    9,173,504.17       57,581,153.13     -                        236,257,088.01    52,181,999.77      29,677,919.64     20,919,673.16     -                        60,940,246.25      232,482,737.20    175,316,841.    

างและสินทรัพย

637,147.89          189,639,256.56   430,962.31          -                        189,845,442.14    -                       -                      -                      -                        -                       637,147.89          189,845,442.    

รวม 821,064,450.74    201,614,211.34   60,063,254.56     -                        962,615,407.52    73,570,743.11      37,090,869.56     22,000,760.40     -                        88,660,852.27      747,493,707.63    873,954,555.    

ราคาตามบัญชีคาเสื่อมราคาสะสม

(หนวย: 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ยป

ที่ดิน 37

สวนปรับปรุงท 10

อาคาร 33.34

เครื่องจักรและ 15

เครื่องตกแตงและ 46

ยานพาหนะ 93

เครื่องจักรและ 76

งานระหวางกอสร

   ระหวางทาง 14

25

บาท)
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คาเสื่อมราคาของบริษัทสําหรับป 2550 จํานวนเงิน 30.69 ลานบาท (ป 2549: 27.93 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจากการ
ใหบริการเชาและขนสง จํานวนเงิน 6.40 ลานบาท (ป 2549: 7.04 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัท จํานวนเงิน 20.86 ลานบาท (ป 2549: 
19.56 ลานบาท) ไดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ในระหวางป 2549 บริษัทไดซื้อที่ดินจากบริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด จํานวนเงิน 280 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5 และ 22) 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

ในป 2550 บริษัทไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 36.66 ลานบาท (ป 2549: 2.68 
ลานบาท) และรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและยานพานะของกลุมบริษัท จํานวนเงิน 420.17 
ลานบาท (ป 2549: 526.80 ลานบาท) และเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 178.74 ลานบาท (ป 2549: 234.10 ลานบาท) เปนสินทรัพย
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 22) 

16. ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

ป 2549 บริษัทยอยไดตรวจพบที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานที่เกิดจากการที่กรรมการบริษัทยอยไดรับมาจากการรับชําระ
หนี้สินสวนตัวในป 2546 และ 2547 โดยระบุกรรมสิทธิ์เปนของบริษัทยอยและไมมีการบันทึกบัญชีแตอยางใด ที่ประชุม
กรรมการบริษัทยอยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดมีมติใหบันทึกบัญชีที่ดินดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัทยอยและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวนเงิน 3.98 ลานบาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายและมีมติใหกรรมการบริษัทยอย
ซื้อที่ดินดังกลาวคืนจากบริษัทยอยดวยราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระหรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

ในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานดังกลาวราคาทุน 3.98 ลานบาทใหกับบุคคลที่
เกี่ยวของกัน (บุตรของกรรมการบริษัท) และกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงิน 1.40 ลานบาทและ 9 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งเปน
ราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทยอยไดรับรูกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน 6.42 ลานบาท ในงบ
กําไรขาดทุน 

17. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของกิจการ ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร และจํานําหุนของบริษัทที่กรรมการถืออยูบางสวนเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยังค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

ในป 2550 กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท 
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 20,252,101.62    19,587,262.32    17,934,090.69    18,716,437.34    

ตั๋วสัญญาใชเงิน 56,100,000.00    56,100,000.00    56,100,000.00    56,100,000.00    

ทรัสตรีซีทส 28,297,174.01    17,619,942.21    28,297,174.01    17,619,942.21    

รวม 104,649,275.63  93,307,204.53    102,331,264.70  92,436,379.55    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 34 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ จํานวนเงิน 30 ลานบาท 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MRR+2, Prime Rate และ MOR+1 ตอป และมีวงเงินสินเชื่ออื่นอีก จํานวน
เงิน 406.68 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และ จํานวนเงิน 363 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย
ตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรบางสวน เปนหลักทรัพยค้ําประกัน
และจํานําหุนสามัญที่กรรมการถืออยูบางสวนเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคารรวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของ
บริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 17) 

19. เงินกูยืมระยะสั้นอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดกูยืมเงินจากบริษัทอื่น (ลูกคาของบริษัท) เพื่อใชในการดําเนินงาน คิดดอกเบี้ย 
รอยละ 12 ตอป โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทอื่น หักเงินจากบริษัทยอยที่จะไดรับชําระจากการใหบริการในงวดสุดทาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินกูยืมระยะสั้นอื่น จํานวนเงิน 0.08 ลานบาท จากการขายลดลูกหนี้การคาของ
บริษัทยอยใหกับบริษัทแฟคตอริ่งแหงหนึ่ง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 13.50 ตอป โดยมีลูกหนี้การคาดังกลาวเปนหลักประกัน
เงินกูยืม ปจจุบันไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคาทั้งจํานวนแลว 

ในป 2541 เจาหนี้การคาของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดนําเช็คลงวันที่ลวงหนาที่บริษัทยอยสั่งจายไปขาย
ลดแกสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงินตน 79.47 ลานบาท ตอมาในป 2542 บริษัทยอยไดถูกสถาบันการเงินดังกลาวฟองรอง
ดําเนินคดีเนื่องจากไมสามารถจายชําระเงินตามเช็คและบริษัทยอยไดทําสัญญาประนีประนอม โดยจะจายชําระหนี้จํานวนเงิน 
84.62 ลานบาท (เงินตนรวมดอกเบี้ยจนถึงวันทําสัญญา) พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนจนกวาจะชําระเสร็จ 
การจายชําระหนี้ไดมีการตกลงตามที่ระบุในสัญญาดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตาม
สัญญา ตอมาในป 2549 บริษัทยอยไดเจรจาขอผอนปรนการชําระหนี้โดยเจาหนี้ตกลงใหบริษัทยอยชําระหนี้ จํานวนเงิน 20 ลาน
บาท สวนหนี้ที่เหลือจะไดรับยกเวนทั้งหมด และบริษัทยอยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนแลวบริษัทยอยจึงไดรับรูกําไร
จากการลดหนี้ จํานวนเงิน 109.54 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนป 2549 
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20. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

ประมาณการหนี้สิน 7,282,784.47      7,955,176.08      6,028,001.72      6,028,001.72      

เจาหนี้อื่น 947,649.85         625,222.94         -                      288,000.00         

เงินมัดจํารับ 102,090.00         1,188,478.12      -                      -                      

อ่ืน ๆ 11,237,499.72    12,037,572.42    1,691,392.47      3,276,932.21      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,570,024.04    21,806,449.56    7,719,394.19      9,592,933.93      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
21. เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดทําการปรับลดหนี้กับลูกหนี้การคาบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง 
จํากัด, บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ซึ่งมีมูลหนี้รวม ณ วันทําสัญญา จํานวนเงิน 
149.85 ลานบาท โดยสัญญาระบุใหลูกหนี้การคาดังกลาวจายชําระหนี้สินดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป โดยปลอด
การชําระหนี้ 2 ปแรกนับจากวันทําสัญญา หนี้สินสวนที่เหลือแบงการชําระออกเปนรายเดือน จํานวน 36 งวด ไมมีการคิด
ดอกเบี้ยระหวางกัน  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมจากสัญญาปรับลดหนี้กับลูกหนี้
การคาดังกลาวขางตนโดยมีมูลหน้ี ณ วันทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 123.83 ลานบาทโดยบันทึกขอตกลงระบุใหชําระหนี้ 
จํานวนเงิน 52.85 ลานบาท หนี้สินสวนหน้ีที่เหลือจํานวน 70.98 ลานบาทบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ยินยอมปลดหนี้ให
ทั้งหมด ซึ่งกลุมบริษัทยอยไดบันทึกผลตางจากการไดรับปรับลดหนี้ไปปรับกับกําไรสะสมโดยถือเสมือนวาไดมีการยกหนี้ให
กันในอดีต โดยถือตามรางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (ดูหมายเหตุ 2 และ 4) 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

มูลหนี้ตามบัญชี ณ วันทํา จํานวนเงินท่ี ผลตางจากการไดรับ

บริษัทยอย บันทึกขอตกลง ทําการชําระหนี้สิน ปรับลดหนี้

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 56.61                                22.85                     33.76                               

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 40.06                                15.55                     24.51                               

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 27.16                                14.45                     12.71                               

รวม 123.83                              52.85                     70.98                               

(หนวย: ลานบาท)
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22. หนี้สินระยะยาว 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย 

2550 2549 2550 2549

เงินกูยืมจากธนาคาร 226,530,631.90     282,432,717.67        211,598,559.28     266,281,576.89     

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 444,223,382.15     385,894,869.86        268,653,121.16     177,303,261.40     

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 3,821,714.10         5,067,888.11            -                         -                         

รวม 674,575,728.15     673,395,475.64        480,251,680.44     443,584,838.29     

หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (230,233,176.40)    (191,579,828.01)      (147,212,642.27)    (113,947,841.74)    

หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 444,342,551.75     481,815,647.63        333,039,038.17     329,636,996.55     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
เงินกูยืมจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้
 มูลหนี้ (พันบาท)       

เจาหนี้ 2550  2549  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 
บริษัทใหญ          
ธนาคาร 211,500    265,500  ธ.ค. 2549 – ธ.ค. 2554 MLR+1 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดอืน 

โดยชําระเงินตนเดอืนละ 4.50 ลานบาท 
ธนาคาร   99    782  เม.ย. 2546 – ม.ค. 2551 MRR ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดอืน 

เดือนละ 0.06 ลานบาท 
บริษัทยอย        
ธนาคาร 14,932  16,151  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2556 MLR + 1.5 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดอืน

รวม 84 งวด 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 บริษัทไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 270 ลานบาท เพื่อซื้อที่ดินจากบริษัทที่
เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง และไดจํานองที่ดินดังกลาวเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 57.83 ลานบาท 
(ป 2549: 56.84 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และ 54.10 ลานบาท (ป 2549: 54.68 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวน ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัย
สิ่งปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยยังคงค้ําประกัน
เงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพื่อขอผอนปรน
เงื่อนไขในการชําระหนี้ โดยสัญญาระบุใหบริษัทยอยทําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.25 
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ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR+1.50 ตอป เริ่มชําระงวดแรกนับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2551 และใหเสร็จสิ้นกอนหรือ
ภายในเดือนมกราคม 2558 (ดูหมายเหตุ 32) 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชา
เปนรายเดือน ๆ ละ 10.10 ลานบาท และ 18.40 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทาง
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 170.94 ลานบาท (ป 2549: 133.55 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และ 
93.11 ลานบาท (ป 2549: 59.27 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหน้ีสินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 212.19                          122.26                                      

2 - 5 231.67                          146.39                                      

443.86                          268.65                                      

(หนวย: ลานบาท)

 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) แลวเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับ
บริษัทแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 9.81 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 192.01 ลาน
บาท โดยกรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพื่อใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท (ดูหมายเหตุ 17) 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี ้

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือจํานวน 3 แหง โดยบริษัทยอยผิดนัด
ชําระเงินกูดังกลาวและเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ซึ่งบริษัท
ยอยตองจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดการจายชําระหนี้ดังนี้  

- สถาบันการเงินแหงที่ 1 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน จํานวนเงินตน 1.86 ลานบาท และดอกเบี้ย
คางชําระ จํานวนเงิน 0.06 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยตองจายดอกเบี้ยคางชําระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 
และผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 ตามรายละเอียดการจายชําระที่ระบุในสัญญา 
โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยอย
ยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 
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- สถาบันการเงินแหงที่ 2  

ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน จํานวนเงินตน 
5.29 ลานบาท และดอกเบี้ยคางชําระ จํานวนเงิน 0.47 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
เปนรายเดือนใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลา 10 ป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดการชําระที่ระบุใน
สัญญา โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการ
บริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 บริษัทยอยไดจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้สวนที่เหลืออยูกับสถาบันการเงิน
แหงที่ 2 แลวทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 32)

- สถาบันการเงินแหงที่ 3 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงิน จํานวนเงินตน 558.82 ลานบาท 
และดอกเบี้ยคางชําระ จํานวนเงิน 628.45 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนจํานวนเงิน 360 ลานบาท
ใหเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2548 กรณีที่บริษัทยอยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ทางสถาบันการเงินจะปลดหนี้เงินตน
และดอกเบี้ยที่คางชําระที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งไถถอนหลักหลักประกันคืนใหแกบริษัทยอย โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทที่เกี่ยวของกันและกรรมการบริษัทเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และค้ําประกัน
โดยบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 บริษัทยอยไดจายชําระเงินตน จํานวนเงิน 10 ลานบาท และไดขอผอนปรนขยายระยะเวลาการจาย
ชําระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาว โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ ใหชําระดอกเบี้ยของเงินตน จํานวนเงิน 350 
ลานบาท ทุกสิ้นเดือนและชําระเงินตนทั้งจํานวนภายในวันที่ 23 กันยายน 2548 โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป ตอมาเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2549 บริษัทยอยไดรับการขยายเวลาการชําระหนี้เปนวันที่ 20 กันยายน 2549  

จากรายการดังกลาวขางตน บริษัทยอยไดบันทึกผลตางระหวางภาระหนี้ที่จายชําระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับมูลหนี้
ที่ปรากฏตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวนเงิน 823.32 ลานบาทไวในบัญชี “กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้รอ
ตัดบัญชี” และบริษัทยอยจะรับรูเปนรายไดเมื่อบริษัทยอยสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไขในแตละสัญญาดังกลาว  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ฉบับลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2547 (ครั้งที่ 3) โดยใหบริษัทยอยชําระหนี้ จํานวนเงิน 310 ลานบาท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 สวนหนี้ที่
เหลือเจาหนี้ยินยอมใหปรับลดภาระหนี้ทั้งจํานวน และคิดดอกเบี้ยจากเงินตน จํานวนเงิน 340 ลานบาท ในอัตรา MLR ตอป 
โดยเริ่มคิดตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2549 ตอมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอยไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลวจึงไดรับรู
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวนเงิน 853.32 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนป 2549 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1.46 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2549: 1.19 ลานบาท) แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

23. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

เมื่อวันที ่16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาทางการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่
ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  
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เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ 
โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 11) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหน้ีที่บริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจาย
ชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 10 ตอป นับต้ังแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 
จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

ต้ังแตป 2544 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2548 บริษัทยอยไดมีการตกลงทําบันทึกแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้หลายฉบับ รวมทั้ง
บันทึกขอตกลงพิเศษ สรุปบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน
ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

2. ทางบริษัทลีสซิ่งจะดําเนินการทุกทางภายใตการดําเนินคดีทางศาลใหบริษัทผูเชาชําระหนี้ไมตํ่ากวา 50 ลานบาทพรอม
ดอกเบี้ย 

3. หากบริษัทลีสซิ่งไดรับชําระเงินจากบริษัทผูเชาจะดําเนินการหักคาใชจายอื่นและหนี้คางชําระ หากมีเงินเหลือจะจายคืน
บริษัทยอยตอไป กรณีที่เงินที่ไดรับชําระไมเพียงพอ บริษัทยอยตองรับผิดชอบในหนี้คงเหลือ 

4. บริษัทลีสซิ่งใหบริษัทยอยจายชําระเพียงอัตรารอยละ 50 ของหนี้คงเหลือโดยผอนชําระเปนรายงวดตามขอ 1 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหน้ีเงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวม
เปนหนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน
ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้จํานวน 60.03 ลานบาท 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหน้ี
ที่สูงเกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึก
ขอตกลงโดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้น
บริษัทยอยจึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน   
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24. สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย 

สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) บัญชี สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได 

สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

25. ทุนเรือนหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปน 450 ลานบาท 
โดยออกหุนสามัญใหมอีกจํานวน 100 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ หุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว ที่ประชุมฯไดมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาและกําหนดราคา วิธีการเสนอขาย และระยะเวลา ตลอดจนพิจารณาและกําหนดวิธีการ
จัดสรรหุนในสวนที่เหลือจากการจองซื้อใหประชาชนทั่วไป  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2549 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 300 ลานบาท เปน 200 ลานบาท
และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200 ลานบาท เปน 350 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมอีกจํานวน 150 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท 

โดยมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ดังนี้ 
- จํานวน 100 ลานหุน เสนอขายใหกับกรรมการบริษัทในราคาหุนละ 1 บาท 
- จํานวน 50 ลานหุน เสนอขายใหกับบุคคลเปนการเฉพาะเจาะจงในราคาหุนละ 2 บาท 

โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 

ในระหวางเดือน ตุลาคม 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 200 ลานบาท เปน 250 ลานบาท (แบง
ออกเปนหุนสามัญ 250 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน 50 ลานหุน ในราคาหุนละ 2 บาท 

ในระหวางเดือน พฤศจิกายน 2549 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 250 ลานบาท เปน 350 ลานบาท (แบง
ออกเปนหุนสามัญ 350 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 100 ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด และจะจายใหพนักงานใน
กรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท ในระหวางป 2550 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวน
เงิน 683,198.27 บาท  
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27. จํานวนพนักงานและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

2550 2549 2550 2549

จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป (คน) 449                514                138                159                

คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท) 125.49           127.10           51.34             44.22             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้  
บริษัท 

ภาระผูกพัน 
- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.18 ลานบาท  
- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราคาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท 
- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท 
- ตองจายเงินตามสัญญาที่ปรึกษาการเงิน จํานวนเงิน 0.25 ลานบาท 
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 199.65 ลานบาท 
- จากสัญญาซื้อกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 23.26 ลานบาท 

บริษัทยอย 
ภาระผูกพัน 
- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 6.04 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 
- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 
- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท 
- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 

ลานบาท 
- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 ลานบาท 
- ตองจายตามสัญญาซื้อรถเครน จํานวนเงิน 354.6 ลานเยน 
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 356.61 ลานบาท 
- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองจากการใหบริการ ราคาทุนทรัพย 0.5 ลานบาท โดยหากบริษัท

เกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 31) 
- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุนทรัพย 

66.54 ลานบาท และมีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 60.99 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 31 ) 
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29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสงซึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 ไดดังนี้ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอ่ืน รวม

รายได 253,860             467,454             20,288               741,602             

กําไรจากการดําเนินงาน 164,436             128,490             20,288               313,214             

คาใชจายในการขายและบริหาร (142,662)            

ดอกเบี้ยจาย (74,137)              

ภาษีเงินได (17,594)              

กําไรสุทธิ 78,821               

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,346,150          

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,651,587          

(หนวย: พันบาท)

 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอ่ืน รวม

รายได 249,216             477,707             24,303               751,226             

กําไรจากการดําเนินงาน 117,689             125,470             24,303               267,462             

คาใชจายในการขายและบริหาร (145,944)            

ดอกเบี้ยจาย (76,237)              

ภาษีเงินได (45,088)              

ขาดทุนจากการปรับลดหนี้ใหบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (101,299)            

กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 962,860             

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนเดิม (839,922)            

กําไรสุทธิ 21,832               

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,284,966          

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1,591,654          

(หนวย: พันบาท)

 
30. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชี 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดย
บริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                95.70             -                77.77             

ดอลลารสหรัฐ -                -                0.10               -                

ดอลลารบรูไน (บริษัทยอย) -                -                -                0.08               

(หนวย: ลาน)

2550 2549

         
  

ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 
บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและ
การกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียก
ชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะสั้นและหนี้สินทางการเงิน โดยสวนใหญ
เปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําใหราคาตาม
บัญชีของสินทรพัยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

31. คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (“บริษัทยอย”) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอเลิก
สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา 
ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 
จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึง
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เรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวาร
ออกจากพื้นที่ และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดิน
ดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนด
ดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 28) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว 
จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับจนกวาคดีจะสิ้นสุดและถาหากเกิด
ความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย 
ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวนดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตอมาบริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค 
แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดย
บริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผื่อความเสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระได
ประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 
8.94 ลานบาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว 
กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้งจํานวน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2550 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน
ทรัพย ประมาณ 1.32 ลานบาท เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้นบริษัทยอยจึงยังไมได
บันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหาย
เพิ่มขึ้นจากที่บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน ซึ่งคดีดังกลาวอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 

- จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้และขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็คจํานวนทุน
ทรัพยรวม ประมาณ 67.50 ลานบาท โดยคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาล  อยางไรก็ตามบริษัทยอยยัง
ไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย ซึ่ง
บริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 (ดู
หมายเหตุ 23) 

32. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 100 ลานหุน เปดให
ประชาชนจองซื้อหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ 2551 โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาหุน
ละ 2.80 บาท และบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 (ดูหมายเหตุ 25) 
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บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
สวนที่เหลืออยูกับสถาบันการเงินแหงที่ 2 แลวทั้งจํานวน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพื่อขอผอนปรน
เงื่อนไขในการชําระหนี้ โดยสัญญาระบุใหบริษัทยอยทําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.25 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR+1.50 ตอป เริ่มชําระงวดแรกนับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2551 และใหเสร็จสิ้นกอนหรือ
ภายในเดือนมกราคม 2558 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2551 
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