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ขอมูลทางการเงินโดยสรปุ 
           หนวย : ลานบาท 

 2549 
งบประหนึ่งทํา

ใหม 

+ / - 
(%) 

2550 
งบการเงิน

รวม 

+ / -  
(%) 

2551 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
 

 
 

285.22 
1,591.65 

479.28 
972.91 
618.75 

 
 

- 25.27 
- 0.70 

- 70.75 
- 50.00 

+ 280.38 

 
 

274.88 
1,651.59 

497.27 
954.02 
697.57 

 
 

- 3.63 
+ 3.77 
+ 3.75 
- 1.94 

+ 12.74 

 
 

321.63 
1,925.59 

671.34 
981.92 
943.67 

 
 

+ 17.01 
+ 16.59 
+ 35.00 
+ 2.92 

+ 35.28 

 
 
รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
กําไรขั้นตน 
EBITDA 
กําไรสุทธิ 
 

 
 

249.22 
477.71 
726.92 
243.16 
332.44 
21.83 

 
 

- 19.30 
- 2.56 
- 9.03 

- 13.15 
+ 24.25 
- 16.75 

 

 
 

253.86 
467.45 
721.31 
292.93 
388.50 
78.82 

 
 

+ 1.86 
- 2.15 
- 0.77 

+ 20.47 
+ 16.85 

+ 261.03 
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316.36 
473.19 
789.56 
256.03 
369.05 
31.55 

 
 

+ 24.62 
 + 1.23 
+ 9.46 
- 12.60 
- 5.01 

- 59.97 

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

 
 

0.60 
1.57 

       4.67 
      4.44 

       33.45 
3.00 

 
 
 

งบดุล 

งบกําไรขาดทุน 

    อัตราสวนทางการเงิน 

   
0.55  0.48 
1.37 1.04 

 6.13 8.47 
       11.98       3.85 

32.43 40.61 
10.93 4.00 

 

 
 
 
 

                             



               
                                                  

 

                                           นายธงไชย     แพรรังสี 
                                 รักษาการประธานกรรมการบริษัท 
                                     และประธานเจาหนาที่บริหาร 

สารจากประธานกรรมการ    
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

ป 2551 ที่ผานมาเปนปที่สําคัญ และมีพัฒนาการมากที่สุดอีกปหนึ่งของบริษัท   ชูไก  จํากดั (มหาชน)    และบริษัท
ยอย จากผลประกอบการที่โดดเดนในป 2550 ของบริษัทและบริษัทยอย สงผลใหบริษัทไดรับอนุญาตใหกระจายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)   และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย MAI ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551  การบรรลุเปาหมายดังกลาว   สําเร็จลุลวงไปไดดวยปจจัยพ้ืนฐานที่ดีของบริษัท 
บวกกับความตั้งใจ ความเสียสละทุมเท และพรอมใจกันของผูบริหารและพนักงานทุก ๆ คน ที่มีเปาหมายรวมกันที่จะชวยกัน
ผลักดันใหบริษัท มีความแข็งแกรง และเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
 วิกฤติสินเชื่ออสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกาในป 2551 ที่ผานมา ไดสงผลกระทบเปนวงกวางสูเศรษฐกิจโลก สงผลให
การลงทุน และการบริโภคในภาคเอกชนชะลอตัวลง  แตดวยปจจัยพ้ืนฐานที่แข็งแกรงของบริษัท และการมีระบบการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคาที่ดีอยางตอเนื่อง รวมถึงการขยายงานการใหบริการไปยังประเทศลาว ประเทศเวียตนาม และการเพิ่ม
ขอบเขตการใหบริการสูการติดตั้งเครื่องจักรในทะเล (Offshore Work) บริษัทยังคงสามารถรักษารายไดใหอยูในระดับที่ดีตาม
เปาหมายที่วางไว โดยบริษัทมีรายไดในป 2551 เพ่ิมขึ้นเปน 790 ลานบาทจากรายไดในป 2550 ที่ 721 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 9.46  
 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมิไดมุงหวังเพียงผลการดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นของบริษัทเพียงประการเดียว  หากยังมุงหวังใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพรอมกันดวย 
ในขณะที่ทุกหนวยธุรกิจก็สามารถบรรลุเปาหมายในการใหบริการอันเปนเลิศ เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา พรอมทั้ง
สรางผลตอบแทนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางยั่งยืนตลอดไป  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) กอกําเนิดขึ้นในป 2533 ภายใตชือ่บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด หนึ่งในบริษัทยอยของ
บริษัท ดวยเจตจํานงที่จะใหบริการเชารถเครน และเครื่องจักรเพื่อการกอสรางแบบครบวงจร เพ่ือตอบสนองความตองการของ
โรงงานอุตสาหกรรม และการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีตนทุนที่เหมาะสม ใหไดรับการบริการดวย
อัธยาศัยและน้ําใจที่ดีแบบคนไทย รวมถึงรักษาเม็ดเงินจากการใหบริการใหอยูในมือของคนไทย แมธุรกิจการใหเชาเครื่องจักร
เพ่ือการกอสรางในปจจุบันจะมีผูประกอบการจากตางประเทศเขามาใหบริการเพิ่มมากขึ้น บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ในวนันี้ 
ยังคงยึดมั่นในเจตจํานงดั้งเดิมที่จะมอบบริการที่เปนเลิศ พรอมดวยเทคโนโลยีและความปลอดภัยระดับนานาชาติ ดวยราคาที่
เหมาะสม และอัธยาศัยและน้ําใจที่ดีแบบคนไทย  
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         และประธานเจาหนาที่บริหาร   

                             



               
                                                  

 

          นายวัชรินทร  ดวงดารา 
                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ นายวัชรินทร  ดวงดารา นาย

เจษฎา  พรหมจาต และ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทฯให
กํากับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2551 ไดจัดใหมีการประชุมทั้งส้ิน 6 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบภายใน 
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้  
1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
  สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2551 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชี และฝายจัดการของบริษัท  
รวมทั้งใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และฝาย
ตรวจสอบภายใน เชน รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับป 2551 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
หนวยงานบริหารงานเชาและธุรการบริษัทยอย  แผนกจัดซื้อ และแผนกคลังวัสดุ เปนตน 
3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในดานตางๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  การบริหารความ
เส่ียงที่เกิดจากการปฎิบัติงานสําหรับธุรกิจท่ีดําเนินอยูในปจจุบัน  รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสําหรับแผนการลงทุน เปนตน 
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศและ
ขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ตอไป ใหแตงต้ัง นายอธิพงษ อธิพงษสกุล หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน หรือ ผูสอบ
บัญชีทานอื่นภายในสํานักงาน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชี
สําหรับป 2552 
6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
  รับทราบการทํารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของและ/ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่ผูสอบบัญชีได
เปดเผยในงบการเงินรวม เห็นวารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของหรือบริษัทที่เคยเปนบริษัทที่เกี่ยวของในอดีต ลดลง
จากปกอนหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยทั่วไปรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในอดีต สําหรับ
รายการที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับกรรมการนั้นเปนไปตามสัญญาและขอตกลงที่มีระหวางกัน และในสวนของเงินกูยืมนั้น
เปนไปเพ่ือเสริมสภาพคลองโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย 
 
        .............................................. 
                 นายวัชรินทร   ดวงดารา 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทั่วไป 
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นายทะเบียน 
บริษัท   :    ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ท่ีตั้ง   : เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
    กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท  : 0-2229-2800,0-2654-5599 
โทรสาร    : 0-2359-1259 

ผูสอบบัญชี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

                             



               
                                                  

 

 

ขอมูลเกีย่วกับบริษัท 
 
 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chu Kai Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  

ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการ
กอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึง
การใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  

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

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

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

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

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

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 450,000,000 บาท : 
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ประวัตคิวามเปนมาโดยสรุป       
 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแตป 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก
ใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวย
รถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ

รถบรรทุกประเภทตาง ๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ตอมาเมื่ออุตสาหกรรมตาง ๆ 

มีการขยายตัว คุณธงไชย แพรรังสี จึงไดมีการจัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง 

จํากัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขต

อุตสาหกรรมตาง ๆ และในป 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังไดมีการจัดตั้ง บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) ขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจ
นําเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศเพ่ือจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและจําหนายอะไหล ใหกับบริษัทใน
กลุมและลูกคาทั่วไป ตอมาในป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯใหม 
บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง 

จํากัด (“TCR”) บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) และในป 2549 ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะ

เครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม โดย บริษัท ชูไก จํากัด 

(“CRANE”) จะทําหนาที่ในการจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรเปนหลัก สวนบริษัทยอยจะใหบริการเชาและขนสง สําหรับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
ป 2533  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 3 ดวยทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลว 2.00 ลานบาท ใหบริการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลว 
 
ป 2534  บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 20.00 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยาย
ธุรกิจ 
 
ป 2535  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร
และวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ 
รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ ในบริเวณหนาทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี 
 
ป 2537  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือประกอบ
ธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุ
หรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการ
ใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ  เพ่ือรองรับลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด 
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ป 2539  จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาทที่บริเวณรังสิต เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร
และวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ 
รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ รถบรรทุกประเภทตาง ๆโดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาใน

                             



               
                                                  

 

บริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และจังหวัดตาง ๆ ทางภาคใต 
 
26 พ.ค. 2540 เพ่ือใหเกิดการแบงแยกลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานการจําหนายและการใหบริการ รวมถึงการ
ใหบริการซอมแซมเครื่องจักรกลหนัก จึงไดมีการจัดตั้งบริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท ที่ ถ.
บางนา-ตราด กม. 7 เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการนําเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ หรือซื้อในประเทศ เพ่ือจําหนายตอใหกับ
บริษัทยอยภายในกลุม (TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคาภายนอก โดยบริษัทนําเครื่องจักรเหลานี้มาทําการซอม หรือ

ปรับปรุงสภาพใหดียิ่งขึ้น เพ่ือสงขายลูกคา นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลว
และจําหนายอะไหลใหกับกลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และ TCH) และลูกคาทั่วไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้ง CRANE กลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และ TCH) จะดาํเนินธุรกิจหลักในการใหบริการยก 
ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทน
เนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 
  
ป 2542  เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 1.00 ลานบาทเปน 50.00 ลานบาท โดย
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 
ป 2543  บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดประสบปญหาทางการเงิน จึงตองเขาสูกระบวนการปรับ
โครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน  5  ราย โดยมีมูลหนี้ทั้งส้ิน 950,234,872.49บาท (หนี้เงินตน 607,359,056.88 
บาท ดอกเบี้ยคางชําระ 342,875,815.61 บาท) 
 
ธ.ค. 2544 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 410 ตัน 
 
30 ต.ค. 2545 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 50.00 ลานบาทเปน 100.00 ลานบาท 
 
1 พ.ค. 2547 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”)  บริษัท เดอะเครน ระยอง 

จํากัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อจากกลุมนายธงไชย 
แพรรังสี ในมูลคาเทากับมูลคาที่ตราไว 
 
8 พ.ย. 2547 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลว บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จาก 100.00 ลานบาทเปน 200.00 ลานบาท 
 
พ.ย. 2547 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน พรอมอุปกรณเสริมพิเศษ ซึ่งถือไดวาเปนรถเครนขนาดใหญของ
ไทยที่มีความสามารถในการยกไดมากที่สุดในปจจุบัน 
 
8 มิ.ย. 2548 แปรสภาพเปนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
ก.ค. 2548 ทยอยนําเขารถใหม (Brand new) เปน Truck Crane เพ่ือรองรับการขยายงานในตลาดที่ตองการใชเครื่องจักรที่
มีคุณภาพและการบริการที่มีมาตรฐานสูง 
 
1 ต.ค. 2549 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อหุน
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สามัญของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว 
 
21 พ.ย. 2549 บริษัทฯทําการเพ่ิมทุนเปนเงินสดใน บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง 

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

เน้ือท่ีรวม 34-1-41 ไร จากบรษิัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด (“TDT”) ในมลูคา 280.00 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต เน่ืองจากสถานที่ประกอบธุรกิจในปจจุบันมีขอจํากัดในดานการขยายพื้นที่ ซึ่งที่ดินดังกลาวสามารถที่จะรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯได นอกจากนี้ยังเปนการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของ ระหวางบริษัท เดอะเครน เซอรวิส 

จํากัด (“TCS”) และ บริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด อีกดวย 
 
30 พ.ย. 2549 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 200.00 ลานบาทเปน 350.00 ลานบาท โดยทําการเสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และเสนอขายใหแกคุณธงไชยจํานวน 
100 ลานหุน (มลูคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 1.00 บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขา

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (“CRANE”) ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 
19 มี.ค. 2550 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 450.00 ลานบาท (จํานวน 450,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพ่ือ
รองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 
13 ก.พ. 2551 บริษัทไดรับอนุญาตใหกระจายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทใหแกประชาชนโดยทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial 
public offering : IPO) และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
ประเภทกิจการและลักษณะการดําเนินงาน     
                    

บริษัทฯและกลุมบริษัทยอย (บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด - TCS, บริษัท เดะเครน แหลมฉบัง จํากัด - TCL, 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด – TCR, บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด - TCH) ประกอบธุรกิจใหบริการเคลื่อนยายวัสดุหรือ
อุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมและกอสราง โดยบริษัทฯจะนําเขาเครื่องจักรใชแลวสภาพดีจากตางประเทศเขามาทําการ
ปรับปรุงและซอมแซมใหอยูในสภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังประกอบธุรกิจการจําหนายรถเครนที่ปรับสภาพใหม และ
ใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับลูกคาทั่วไปดวย เมื่อแบงตามประเภทการใหบริการจะสามารถแยกได 3 กลุมหลัก ดังนี้ คือ 
 
1.  ธุรกิจการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอร
คลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
ประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนการใหบริการมีทั้งแบบการเหมาโครงการโดยคิดคาบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการไวอยางชัดเจน หรือการใหบริการแบบรายเดือนหรือรายวัน ซึ่งบริษัทยอยมีเครื่องจักรกลหนักที่ไวรองรับการใหบริการ
แกลูกคาแบงไดเปน 3 ประเภทหลักดังนี้ 

1.1 รถเครน (CRANE) เปนเคร่ืองจักรกลหนักที่ใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญและเล็ก ทั้งงาน
ภาคเอกชนและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกลั่น โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชในการ
ยก ประกอบ หรือติดตั้ง เครื่องจักรหรือส่ิงของที่มีขนาดใหญ มีความสูงและน้ําหนักมาก ส่ิงของขนาดเล็กที่มีความสูง รวมถึง
ส่ิงของทั่วไป รถเครนสวนใหญของบริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศญี่ปุน  

1.2 รถฟอรคลิฟท (FORK LIFT) เปนเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ใชในการยกสินคาตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และใช
งานตามทาเรือ เพ่ือชวยในการยก ยายสินคาที่นําเขา หรือสงออกไปตางประเทศ รถฟอรคลิฟทของบริษัทฯสวนใหญจะเปนการ
นําเขารถใชแลวสภาพดีจากญี่ปุนและจากยุโรปและอเมริกาเปนตน 

1.3 กลุมรถเพ่ือใหบริการดานการขนสงโดยเฉพาะ ไดแก รถหัวลาก (PRIME MOVER) หางเทรลเลอรพ้ืนเรียบ และชานต่ํา 

(FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่งรถในกลุมนี้จะใชในการขนสงเครื่องจักรของบริษัทฯไปยังหนวยงานของลูกคาเปน
หลัก 
 
2. ธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกคามีความตองการซื้อเคร่ืองจักรเนื่องจากมีการใช
งานตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการเชา บริษัทฯก็มีบริการจําหนายเครื่องจักรกลดวยเชนกัน 
 
3.  ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจที่ใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไปถึงลูกคาทั่วไป โดยบริษัท
อาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และทีมชางที่มีความชํานาญงานและประสบการณสูงเปน
จํานวนมาก รวมทั้งสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบทุกชนิดจากทั้งภายในและตางประเทศ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซอมบํารุงหรือยกเครื่อง (Overhaul)

ซื้อภายในประเทศนําเขาจากตางประเทศ

ใหเชาเปนโครงการ ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน

ขายหรือใหเชากับบริษัทยอยขายใหกับลูกคา

ดําเนินงานโดยกลุมบริษัทยอย
(TCS, TCL, TCR, TCH)

ดําเนินงานโดยบริษัทฯ
(CRANE)

เครื่องจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ

 
 
ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเครื่องจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและ

จัดซื้อโดยการนําเขาเครื่องจักรกลใชแลวจากตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเครื่องจักรกลหนัก
ดังกลาวแลว บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
พรอมใชงาน โดยวิศวกรและทีมชางที่มีประสบการณ เพ่ือจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  
 
เปาหมายการประกอบธุรกิจ 
 

ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน 
รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุก
ประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทากับบริษัทชั้นนําจากตางประเทศ เพ่ือเปนการสรางโอกาสในการแขงขันรวมถึงการขยายขอบเขตการ
ใหบริการไปสูตางประเทศ ภายใตการใหบริการแบบครบวงจร หรือการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) 
 
การใหบริการและชองทางการใหบริการ 

การใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการตอท้ังผูรับเหมาโครงการ (sub contractor) และผูใชบริการตรง (end user) เปน
หลัก โดยมีสัดสวนการใหบริการแกผูรับเหมาโครงการรอยละ 80 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง และมีสัดสวนการ
ใหบริการแกผูใชบริการตรงรอยละ 20 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง  
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โครงสรางรายได 
 

ป 2549 ป 2550 ป 2551 
สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
การใหบริการเชาเครื่องจักรกลและขนสง        

  การใหบริการเชาเครื่องจักรกล 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

401.30 53.42 405.32 54.65 415.98 50.96 

  การใหบริการขนสง 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

66.73 8.88 48.01 6.47 32.30 3.96 

จําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม 249.22 33.17 253.86 34.23 316.36 38.76 CRANE 
9.68 1.29 14.13 1.91 24.91 3.05 CRANE การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล

CRANE, TCS, 
TCL, TCR, 

TCH 

24.30 3.24 20.29 2.74 26.70 3.27 รายไดอื่น 

     รวม 751.23 100.00 741.60 100.00 816.25 100.00  
  

หมายเหตุ : สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะอุตสาหกรรมและ
การแขงขันในแตละชวงเวลา 

 
ลูกคาหลัก 
 
ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 
1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตาง ๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 58 ของลูกคาทั้งหมด) เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตร
เคมีและโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  
2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 21 ของลูกคาทั้งหมด) ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมการ
กอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง การ
กอสรางตามโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล โดยรวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรและการวางระบบที่ตอเนื่องจากการกอสรางดวย  
3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 21 ของลูกคาทั้งหมด) บริเวณทาเทียบเรือ ลาน

พักตูสินคา ลานตู Container  
 
การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเครื่องจักรใชแลวเปนหลัก สําหรับ
วิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 85 ของมูลคาเครื่องจักรที่มีการ
จัดซื้อในแตละป จากญี่ปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนที่เหลือเปนการจัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัทผูประมูล
เครื่องจักรหรือบริษัทที่มีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภท
เกิดการขาดแคลน บริษัทฯอาจจะดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหมแทน  
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ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมที่กลุมบริษัทใหบริการสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักไดแก  
 
1.  กลุมโรงงานอุตสาหกรรม จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นไดวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมา
ตลอดนับตั้งแตป 2546 ซึ่งถือไดวาเปนแนวโนมที่ดีสําหรับการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ประเทศไทยมีจํานวนโรงงานทั้งส้ิน 126,804 โรงงาน  และปรับตัวลดลงเล็กนอยในป 2551  จํานวน 146 โรงงาน สงผลใหมี
จํานวนโรงงานในป 2551 ทั้งหมดเทากับ 126,658 โรงงาน นอกจากนี้ยังมีกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตองใชบริการ
ของกลุมบริษัทฯเกือบตลอดทั้งป เชน โรงงานไฟฟา การปดโรงงานเพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรประจําป การใหบริการติดตั้ง
เครื่องจักรกลางทะเลอาวไทย เปนตน 
2. อุตสาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องจักรของบริษัทฯในการดําเนินงานในหลายๆขั้นตอน เนื่องจากบริษัท
มีเครื่องจักรหลากหลายประเภทที่สามารถใหบริการแกลูกคาได โดยภาวะการกอสรางในป 2551 ธุรกิจกอสรางรวมทั้งประเทศ
คาดวามีมูลคา 7.69 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2550 รอยละ 3.0  ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มในสัดสวนที่ไมมากนัก เนื่องจาก
ภาวะการกอสรางในประเทศชะลอตัวลง และการกอสรางภาครัฐมีปริมาณนอยกวาแผนงานที่กําหนดจากปญหาตนทุนกอสราง
เพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุกอสรางที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญ อาทิ 
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลยังอยูในขั้นเริ่มตนเทานั้น เพราะสถานการณทางการเมืองมีความ
ขัดแยงรุนแรง รัฐบาลจึงไมสามารถผลักดันโครงการตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้การกอสรางภาคเอกชนก็มีการชะลอตัวตาม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยการลงทุนในโครงการใหมลดลง เนื่องจากนักลงทุนและผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นจากสถานการณ
ความไมสงบทางการเมือง ซึ่งสงผลใหแนวโนมธุรกิจในป 2552 มีแนวโนมทรงตัว  แตหากรัฐบาลเรงดําเนินการโครงการตาง ๆ 
เชน โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 2 สาย คือ สายสีแดง (บางซื่อ-ตล่ิงชัน)  และสายสีมวง 
(บางใหญ-บางซื่อ) และการเรงเบิกจายงบประมาณ เปนตน จะเปนผลใหการกอสรางขยายตัว และอาจชวยใหภาคเอกชนมีความ
เชื่อมั่นในการลงทุน 
3.  การนําเขาและสงออกของประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนการขนสงทางทะเล เนื่องจากเปนวิธีการขนสงที่มีตนทุนถูกกวาขนสงทาง
บกและทางอากาศมาก รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณและน้ําหนักการขนสงไดดีกวาการขนสงโดยวิธีการอื่น และอุตสาหกรรม
การนําเขาและสงออกจะใชบริการผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังเปนหลัก เนื่องจากเปนทาเรือท่ีไดมาตรฐานสากลและ

มีประสิทธิภาพในการใหบริการสูง สามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ (Super Post Panamax) ได โดยทาเรือแหลมฉบังมีทาเทียบ
เรือตู Container กวา 6 ลาน T.E.U ทาเรือกรุงเทพ สามารถรองรับไดประมาณ 1 ลาน T.E.U  
สําหรับการนําเขาและสงออกในปจจุบันจะนิยมใชตู Container เปนหลัก เนื่องจากเกิดความสะดวกในการขนสงและการบรรจุ 
สงผลใหปริมาณตูสินคาผานทาเรือมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นตลอด จากการพิจารณาจํานวนตูสินคาผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลม
ฉบัง จะพบวา จํานวนตูสินคามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกป นับต้ังแตป 2546 และมีการปรับชะลอตัวลงในไตรมาส 4 ป2551 เนื่องจาก
การชะลอตัวอยางมากของอุปสงคในกลุมประเทศคูคา  และการถดถอยของเศรษฐกิจโลก จากการชะลอตัวดังกลาวอาจทําใหในป 
2552 แนวโนมธุรกิจสงออกมีการลดลงอยางตอเนื่องและทําใหการนําเขาของจํานวนตู Container ทั้งในสวนของตูสินคาและตูเปลา
ลดลงตาม 
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ภาวะการแขงขัน 
 
1.  ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางต่ํา หากเปนการใหบริการยกหรือเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณทั่วๆไปนั้น จะ
มีบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคลื่อนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณที่มีความซับซอนหรือ
น้ําหนักมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทํางาน จึงทําให
มีผูบริการดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิม ๆ ที่ใหบริการมาอยางตอเนื่อง  

2.  ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับการยกอยาง
ตอเนื่องและมีผูใหบริการที่มีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 
3. ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานที่มีคอนขางมากเทียบกับจํานวนผูประกอบการ  

และผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดชั่วโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและซอมแซม รวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีรถสํารองไว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก เพ่ือลดภาระ
คาใชจายดานการลงทุนในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไมทันเที่ยวเรือ เนื่องจากรถยกเสีย
หรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทที่มีความพรอมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรทั้งในสวนของคนขับและชางซอมจะมีขอไดเปรียบ
ในการแขงขันมากกวา  
 
 
โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

เพ่ือรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดขอจํากัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่เพ่ิมเติมในบริเวณท่ีทําการ
ปจจุบันของบริษัทฯบริเวณถนนบางนา – ตราด กม. 7  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการที่จะยายสถานที่ประกอบการไปยังที่ดิน

บริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม. 22 โดยทําเลที่ตั้งใหมดังกลาวนอกจากจะมีเนื้อท่ีกวา 34 ไร ซึ่งมากเพียงพอสําหรับการรองรับ
การขยายงานของบริษัทฯไดในระยะยาวแลว ทําเลที่ตั้งดังกลาวยังมีศักยภาพในการทําการตลาดและการดําเนินงาน เนื่องจาก
ตั้งอยูบริเวณริมถนนบางนา – ตราด และปจจุบันไดอนุมัติวาจางคณะบุคคลล นายวสวัตต์ิ  ราชอาจ นายมนตรี อุนสุด และนาย
ชวลิต  เหลืองภัทรรักษ เปนสถาปนิกผูใหบริการออกแบบ เขียนแบบ เพ่ือการขออนุญาตและกอสรางอาคารสํานักงาน 2 ชั้นแหง
ใหมบนพ้ืนที่ดังกลาว  สําหรับคาใชจายในการยายสถานที่ประกอบการซึ่งรวมไปถึงการกอสรางอาคารแลวคิดเปนเงินทุน
ประมาณ 50-60 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯคาดวาแหลงที่มาของเงินทุนจะมาจาก กระแสเงินสดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ในสวนของที่ดินที่ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ใชเปนที่ตั้งสํานักงานในปจจุบัน บริเวณ ถนน

พหลโยธิน ซึ่งอยูระหวางการมีขอพิพาททางกฏหมายนั้น  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2551  TCH ไดมีหนังสือไปถึงเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพย เพ่ือขอทราบวันประกาศขายทอดตลาด ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการของเจาพนักงานพิทักทรัพยและยังไมทราบ

กําหนดวันนัดขายทอดตลาด เพ่ือติดตอซื้อที่ดินแปลงดังกลาว หาก TCH ไมสามารถเจรจาขอซื้อท่ีดินแปลงดังกลาวจากเจาหนี้
ได TCH ก็มีนโยบายที่จะยายที่ตั้งสํานักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน มายังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 
หรือ กิโลเมตรที่ 22 โดยสามารถดูไดในหัวขอปจจัยความเสี่ยงขอท่ี 8 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเสี่ยงดังนี้ 
 
1. ความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องจักร บริษัทฯใชเครื่องจักรกลหนักใชแลวที่จัดหาจากประเทศญี่ปุนและประเทศแถบยุโรป

เปนหลักในการดําเนินงาน ซึ่งเครื่องจักรดังกลาวไมไดเปนเคร่ืองจักรใหมที่ทําการผลิตจากโรงงานใดโรงงานหนึ่ง
โดยตรง บริษัทฯจึงไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมไดแนนอน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง
ในการจัดหาเครื่องจักร บริษัทฯจึงไดเพ่ิมแหลงในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวเพ่ิมเติมไปสูประเทศตาง ๆ ใน
แถบยุโรป และ เอเชีย  เปนตน ซึ่งสงผลใหบริษัทฯสามารถจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวไดจากหลายแหลงมากขึ้น 
รวมทั้งบริษัทฯยังมีการซื้อและเชาเครื่องจักรกลหนักจากตลาดในประเทศ และในชวง 2 – 3 ปที่ผานมานี้ บริษัทฯไดเริ่ม
นําเขาเครื่องจักรใหม (Brand new) จากผูผลิตในประเทศญี่ปุนอีกดวย 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงชางซอมเครื่องจักร เมื่อบริษัทฯจัดซื้อเครื่องจักรกลหนักใชแลวมาแลว บริษัทฯจะสง
เครื่องจักรดังกลาวไปที่ฝายซอมเครื่องจักรของบริษัทฯเพ่ือทําการซอมแซมใหพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งการ
ซอมแซมในสวนของเครื่องยนตนั้นมีความจําเปนตองอาศัยประสบการณและความชํานาญของชางและวิศวกรเปนหลัก
จึงจะสามารถทําการซอมแซมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทําใหบริษัทฯจําเปนตองพ่ึงพิงชางซอมและวิศวกร
จํานวน 11 คนเปนอยางมาก บริษัทฯจึงใหความสําคัญในการรักษาใหพนักงานกลุมนี้ทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดย
การใหดูแลชีวิตความเปนอยูของพนักงานเปนพิเศษตั้งแตการใหที่พัก การใหกูยืมในกรณีที่พนักงานมีความเดือดรอน
ทั้งในการปรับปรุงที่อยูอาศัย คาเลาเรียนบุตรธิดา เปนตน การจัดการดังกลาวทําใหบริษัทฯลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสียพนักงานที่มีฝมือและเปนผูชํานาญไดเปนอยางดี 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพนักงานขับเครื่องจักร บริษัทฯไดกําหนดใหพนักงานแตละคนมีหนาที่ในการขับเคล่ือน
เครื่องจักรตามท่ีไดกําหนดไว ซึ่งเครื่องจักรขนาดใหญมักจะกําหนดใหผูขับขี่ตองมีใบอนุญาต ประเภท 3 ที่ออกใหโดย
กรมขนสง ทักษะและประสบการณ ในการขับเคล่ือนเครื่องจักรดังกลาว นอกจากนี้การขับเคล่ือนเครื่องจักรขนาดใหญ
ยังตองใชประสบการณสูงในการขับเคล่ือนอีกดวย ดังนั้นพนักงานขับเครื่องจักรจํานวนกวา 40 คน จึงเปนบุคลากรที่
บริษัทฯใหความสําคัญมากสําหรับการดําเนินงาน เน่ืองจากใบอนุญาตในการขับเคล่ือนเครื่องจักรหรือประสบการณใน
การขับลวนเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนไมสามารถทดแทนกันไดอยางงายดาย เพ่ือเปนการลด
ความเสี่ยงดังกลาวบริษัทฯจึงไดจัดใหมีผลตอบแทนที่ดีแกพนักงานขับเครื่องจักร รวมถึงการอบรมและการทดสอบการ
ใชเครื่องจักร มีการยกระดับไปสูการขับเครื่องจักรที่มีขนาดใหญและใชความชํานาญมากขึ้น  

4. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปน
เครื่องจักรใชแลวที่มีอายุการใชงานเฉล่ียระหวาง 7 ป ถึง 17 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใชงาน
ของเครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรใหม เน่ืองจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไกตาง ๆ 
อาจไมอยูในสภาพที่สมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม แตบริษัทฯ
สามารถลดความเสี่ยงจากการใชเครื่องจักรใชแลวเนื่องจากบริษัทฯดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใชแลวจากผูจัดจําหนาย
ที่มีชื่อเสียง และจัดใหมีการใชงานและการดูแลรักษาที่ดีจากผูที่มีประสบการณในการดูแลอยางตอเนื่องทําให
เครื่องจักรมีสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับการใชงานรวมทั้งมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น  

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวนั้นเปนการจัดหาจาก
ตางประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดยจะ

เปน 2 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปุน (JPY) และเงินยูโร (EURO) อีกทั้งเปนการซื้อภายใตเง่ือนไขที่เปน L/C Term เปน
หลัก ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัทฯมีความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาตนทุนของเครื่องจักรหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
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เปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันที่บริษัทฯตกลงทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและวันที่ทําการจายชําระเงินจริง 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระหนี้สินที่เปนเงินสกุลเยนอยูประมาณ 628.34 ลานเยน 

6. ความเสี่ยงจากการรับภาระหนี้แทนเนื่องจากการเขาทําสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงินในการขายเครื่องจักรกล
ใหกับลูกคา ในอดีต การจัดหาแหลงเงินกูสําหรับลูกคาที่มีความตองการซื้อเครื่องจักรของบริษัทฯและบริษัทยอยนั้น มี
สถาบันการเงินหรือบริษัทลีสซิ่งที่ใหบริการนอยราย และการใชงานเครื่องจักรกลหนักยังไมแพรหลาย ดังนั้นหากมีการ
ผิดนัดชําระหนี้หรือเกิดหนี้เสีย เครื่องจักรกลหนักที่ยึดคืนมาก็จะประสบปญหาในการขายออก   ดังนั้นสถาบันการเงิน
หรือบริษัทลีสซิ่งจึงกําหนดให บริษัทผูขายเครื่องจักรกลหนักตองทําสัญญารับซื้อคืนรวมทั้งทําสัญญาความรับผิด
รวมกัน (สัญญาค้ําประกัน) ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้น บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทําสัญญารับซื้อคืนรวมทั้งทําสัญญา
ความรับผิดรวมกันกับบริษัทลีสซิ่ง ในการขายเครื่องจักรกลหนักใหกับลูกคาหลายราย ซึ่งสงผลใหบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีภาระความเสี่ยงที่จะตองรับภาระชําระหนี้แทนหากลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรกลหนักเกิดการผิดนัดชําระหนี้กับบริษัท
ลีสซิ่ง แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันความตองการซ้ือขายเครื่องจักรกลหนักไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางมาก        
สงผลใหมีสถาบันการเงินและบริษัทลีสซิ่งหลายรายเขามาใหบริการการทางการเงิน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยไมมี
ความจําเปนที่ตองทําสัญญาความรับผิดรวมกัน (หรือการเขาค้ําประกัน) อีกตอไป อีกทั้งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมี
การกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายเครื่องจักรกลหนักในทุกกรณี ดวยนโยบายดังกลาวสงผล
ใหบริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้น  

7. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นมีความเสี่ยงจากการถูก
ฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร เชน  ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาที่ซื้อเครื่องจักรจากการ
เขาทําสัญญารวมรับผิด  หรือความเสี่ยงจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูก
ฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางานได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคล
อื่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปนจํานวน 6 คดี 
ส้ินสุดแลว 2 คดีคงเหลือ 4 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองคงเหลือประมาณ 131.05  ลานบาท  ซึ่งบริษัทฯและ
บริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองความเสียหายโดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอคําปรึกษากับที่ปรึกษา
กฏหมายแลว แตอยางไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน บริษัทฯและบริษัทยอยไดมี
การกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอน
ใหพรอมและแจงใหทราบถึงขอจํากัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาตประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการจด
ทะเบียนเครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานที่เนนในเรื่องของ
ความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแตการออกแบบการทํางาน การปฏิบัติงานโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ  ที่เนนในเรื่อง
ความปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัท
ประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึง
การพิจารณาเพิ่มวงเงินคุมครองใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้น ๆ  
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8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอพิพาทในที่ดินที่บริษัทยอยใชเปนสถานที่ตั้งสํานักงาน ปจจุบันที่ดินที่เปนที่ตั้งสํานักงานของ 

บริษัท เดอะครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ซึ่งมีการเชาชวงตอจาก นายธงไชย แพรรังสี นั้น อยูระหวางการมีขอ
พิพาททางกฏหมาย โดยเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยจึงไดมีหนังสือแจงให TCH สงมอบที่ดินและขนยายสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดินดังกลาว รวมท้ังชําระคาเชาคาง

จายใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังนั้น TCH จึงมีความเสี่ยงที่จะตองยายออกจากพื้นที่และภาระในการชําระคาเชา
คางจายจํานวน 13.60 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม TCH ไดมีการยื่นคํารองปฎิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

เน่ืองจาก TCH ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินจากกรรมการของ TCH มิใชเปนการทําสัญญาเชาที่ดินจากบุคคลที่เปนบุคคล

ลมละลาย แตเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว TCH จึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการ
หยุดชําระคาเชาที่ดินรายเดือนใหกับกรรมการบริษัทฯ และบันทึกเปนคาเชาคางจายไว รวมถึงการกันสํารองสวนเพิ่ม 
ซึ่งเปนสวนตางระหวางราคาคาเชาที่เปนราคาตลาด กับคาเชาที่ตองจายใหกับกรรมการของบริษัท 

                             



               
                                                  

 

นอกจากนี้ TCH ยังมีนโยบายที่จะเจรจากับที่ประชุมเจาหนี้เพ่ือซื้อท่ีดินแปลงดังกลาว ซึ่งหากไมสามารถซื้อท่ีดินแปลง
ดังกลาวได TCH ก็อาจจะยายที่ทําการมายังที่ดินของบริษัทฯ บริเวณ ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 7 หรือ กิโลเมตร

ที่ 22  
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ผูถือหุนรายใหญ 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 มีดังนี้  

 

ชื่อ จํานวน รอยละ 

กลุมนายธงไชย แพรรังสี 1 295,050,000 65.57  1.  
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 40,528,000 9.01 2.  
นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 9,700,000        2.16 3.  

4.  นายจักร  จามิกรณ 6,977,300 1.55 
5.  นายเลิศ  นิตยธีรานนท 6,389,000 1.42 
6.  นางกานดา  พันสุขะ 4,540,900 1.01 
7.  นายนราทร  เอ้ือเฟอ 4,000,300 0.89 
8.  นายประชุม  มาลีนนท 3,700,000 0.82 
9.  นางสุปราณี  ชัยชูเกียรติ 3,667,000 0.81 
10.  นางสาวกนิษฐ  ลิมปสุข 2,948,700 0.66 
11.  นายณัฏฐชัย  ศรีรุงสุขพินิจ 2,378,600 0.53 
12.  นายพรเทพ  มโนทรัพยศักดิ์ 2,374,700 0.53 
13.  อื่น ๆ (894 ราย ถือหุนนอยกวารอยละ 0.50)  67,745,500 15.05 
 รวม 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    
20,000,000 หุน    นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 

20,000,000 หุน   นางสาววนิดา ดาราฉาย  
 นางสาวจิราภรณ แพรรังสี 15,200,000 หุน   
 นางสาวเจนจิรา แพรรังสี 250,000 หุน   

 
กลุมผูถือหุนรายใหญขางตนแตละราย ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 หรือเปนผูถือหุนที่อยูภายใตผูมี

อํานาจควบคุมเดียวกัน 
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แผนภูมอิงคกร 
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โครงสรางการจัดการ 
 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

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

 
คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทฯตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 26 มกราคม 2552 มีจํานวน 10 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย  แพรรังสี รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการ 

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 2.  รองประธานกรรมการ  

3.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ กรรมการ 

4.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ  

5.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

6.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 

7.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการ 

8.  นายวัชรินทร  ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

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

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให เป นไปตามวัตถุประสงค ของบริษัท
ฯ ภายใต ข อบังคับที่กําหนดไว ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ถือหุ นและกฎหมายต าง ๆ ที่เกี่ยวข อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ

อาจจะมอบหมายให กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย างใดอย างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได  โดยใน
การมอบอํานาจนั้นจะต องอยู ภายใต ขอบเขตแห งอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน าที่ของผู รับมอบ
อํานาจไว อยางชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบหลักดังต อไปนี้ 

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

3) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัทฯ 
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใชงบ

การลงทุนที่ไดรับอนมุัติแลว รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 
5) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขใน

กรณีที่มีอุปสรรค  
6) มีอํานาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือการ

ชําระเงิน หรือการชําระหนี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการใหเปนไปตาม
คูมืออํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การคัดเลือก 
การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับ
ใชอยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทั่วไปอยาง
ถูกตอง ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 
/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 ไดมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน  3 ทาน ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

นายวัชรินทร ดวงดารา 1.  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

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

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ กรรมการบริหาร 

3.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการบริหาร 

4.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริหาร 

5.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการบริหาร 

6.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ศึกษาในรายละเอียด และกล่ันกรองงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ การกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาที่บริหารเพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกําหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กําหนดให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผู ถือหุนเพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

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

จางพนักงานของบริษัทฯ 
4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือ

ตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 
5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯที่กําหนด ใหเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติไว 
6) ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น 

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
ภายใตอํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาว
จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว 
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ผูบริหาร 
 

บริษัทฯมีผูบริหารทั้งส้ินจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 
  

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 
1.  ประธานเจาหนาที่บริหาร  นายธงไชย แพรรังสี 

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานงานขาย และ ดาน
ปฏิบัติการ 

2.  นายฐานิสร เหตานุรักษ 

3.  นายชํานาญ งามพจนวงศ รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

4.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายเชา 

5.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสํานักบริหาร 

6.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

7.  นางพัฒนินทร   หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารฝายวิศวกรรม 

8.  นางจิตรา ทองสมุทร ผูจัดการฝายการเงินอาวุโส  

9.  นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 
1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของบริษัท

ฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกับลูกคา และตอง
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม และมีอํานาจ
ในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

3) เปนตัวแทนและเปนผูมีอํานาจของบริษัทฯตอบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการ 
4) มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การทํา

สัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา 
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการ

บริษัทฯกําหนดให 
6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ 
7) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
8) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
9) พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตาง ๆ ที่เกินอํานาจส่ัง

การของฝายงานนั้น ๆ  
10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนประธาน

เจาหนาที่บริหารในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑ
ของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตลอดจนการมอบอํานาจ
ใหแกบุคคลอื่นใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว 
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทฯไดพิจารณาตอไป 

 
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาวตองไดรับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น 
ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อ
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจาก
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระตามนิยามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้น
คณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป ในสวนของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดานการตลาด ดาน
บัญชี และดานการเงิน เปนตน 

 
ทั้งนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสําคัญได

ดังนี้  
1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  
2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(ข) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป  
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

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

1) เปนบุคคลที่ถือหุนในบริษัทฯไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจในการ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธใน
ลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอสิระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจทําให
ขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

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

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

ป 2550  ป 2551 
คณะกรรมการ 

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

กรรมการ 10 121 1,765,000.00 
เบ้ียประชุมและคาตอบแทนราย
เดือน 

1,570,000.00 

กรรมการบริหารและ
ผูบริหาร 

102 16,654,303.60 102 17,993,128.86 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 

หมายเหตุ : 1. กรรมการ  2 ทานลาออกในเดือนมีนาคม  2551  
 2. ผูบริหาร 1 ทานลาออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ กรรมการบริหาร/ผูบริหารลาออก 1 ทานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551  

  ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน) สําหรับป 2551 เปนจํานวน 4.00 ลานบาท 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล1  หนวย : บาท 

ลําดับท่ี รายชื่อ ป 2550 ป 2551 

1.  พลตํารวจตรีพิทักษ  จารุสมบัติ 2 390,000 90,000 

2.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 390,000 420,000 

3.  นายธงไชย แพรรังสี 15,000 30,000 

4.  นายกันต อรรฆยวรวิทย 3 15,000 5,000 

5.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ 4 - 25,000 

6.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 10,000 30,000 

7.  นางสาววนิดา ดาราฉาย 15,000 35,000 

8.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 15,000 35,000 

9.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง 15,000 35,000 

10.  นายวัชรินทร ดวงดารา 420,000 460,000 
นางวีระวรรณ บุญขวัญ 11.  285,000 340,000 
นายเจษฎา  พรหมจาต 412.  - 260,000 

 รวม 1,570,000 1,765,000 

1. คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือน หมายเหตุ : 
2. พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติลาออกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551  
3. นายกันต  อรรฆยวรวิทย ลาออกเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2551  
4. กรรมการทั้ง 2 ทานเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 

2551 
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คาตอบแทนอื่น 
บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 7 คัน และคาน้ํามันเปนจํานวน 

360 ลิตรตอคนตอเดือน 
 

บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใตการจัดการของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00 ของคาจางและนายจางจายเงิน
สมทบเขากองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง 
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การกํากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่
ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 

ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
บริษัทฯจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงความ

คืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และบริษัทฯจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและกําหนดใหมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน เพ่ือใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนป
ละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สําคัญท่ีจะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 
  
  การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชมุในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสให
ผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนมีโอกาส
สอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ี รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมี
ระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และจัดเตรียม
สถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม 
  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
นอกจากการประชุมผูถือหุน ซึ่งไดกลาวภายใตหัวขอ “สิทธิของผูถือหุน” แลวนั้น บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดย

เครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะ
สามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึงภาระหนาที่
และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทฯกําหนดให
ผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 
59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตนดังนี้ 
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- รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการระหวาง

กันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ
รายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการ
ระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพ่ือความเปนธรรม และเพ่ือ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของ 
ตลท. บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ ตลท. 
 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง 
- เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของบริการที่ดีที่ไดมาตรฐานและการ

ใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา  
- ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริต เพ่ือทําลายคูแขง 
- มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม 

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได โดยมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่อง
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการจัดทํางบ
การเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระ
อยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
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ความสัมพันธของผูลงทุน 
ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือดูแลเรื่อง

การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูล
สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน 
เจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยมี นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาที่
บริหารดานบัญชีและการเงิน ทําหนาที่เปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสามารถติดตอไดที่ โทรศัพทหมายเลข 02-715-0000 
 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯไดรับประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผู
ถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ การรวมหรือแยกตําแหนง 

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหมีจํานวนเหมาะสม ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน และ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน      ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานและกรรมการจากบุคคลภายนอก
จํานวน 1 ทาน 

กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง 
อํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไมสามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

 
คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน อยูใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  

คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน  
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การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดย

มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุม
พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 ครั้ง การเขารวม
ประชุมของคณะกรรมการแตละทานสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
การเขารวมประชุม /  
การประชุมทั้งหมด รายชื่อ ตําแหนง 

ป 2550 ป 2551 

1. นายธงไชย แพรรังสี รักษาการประธานกรรมการ / กรรมการ 8 / 8 7 / 8 

2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ  8 / 8 7 / 8 

3. นายชํานาญ  งามพจนวงศ 1 กรรมการ - 5 / 8 

7 / 8 7 / 8 4. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ 

8 / 8 8 / 8 5. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

8 / 8 8 / 8 6. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 

8 / 8 8 / 8 7. นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง กรรมการ 

8 / 8 8 / 8 8. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. นายเจษฎา  พรหมจาต 2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 5 / 8 

8 / 8 8 / 8 10. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

1. นายชํานาญ  งามพจนวงศเขาดํารงตําแหนงวันที่ 16 เมษายน 2551 ตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2551  หมายเหตุ : 
2. นายเจษฎา  พรหมจาตเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2551  

 
 

คณะอนุกรรมการ 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 19 /2549 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการ
ประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน   

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจํานวน 6 ทาน และคณะกรรมการบริหารจะมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 2 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณี
ที่มีวาระเรงดวน 

ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่
เหมาะสม โดยใชมูลคาตอบแทนของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ
ประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย 
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการ
ใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน 
เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบบัญชีประจําป
และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว 

เพ่ือใหการควบคุมภายในของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกอนหนานี้บริษัท ฯ ไดวาจาง บริษัท ไอเอ คอนซัล
แทนท (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประเมินระบบการควบคุมภายในและสัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนั้น
เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีอยางตอเนื่อง  บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัท ไอ เอ คอนซัลแทนท (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนผูวางระบบตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551  เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการควบคุมภายในที่
รัดกุมเกี่ยวกับสินทรัพยของบริษัทฯ และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวารายงานหรือขอมูลที่นําไปใชในการบริหารหรือตัดสินใจมีความ
เชื่อถือได นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทฯให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ บริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่

ใหบริการทางดานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยบุคลากรที่ไดรับใบอนุญาตการตรวจสอบภายใน (Certified Internal 
Audit, CIA) และมีประสบการณในการวางรูปแบบระบบบัญชีและการตรวจสอบระบบควบคุมภายในใหกับหลาย ๆ องคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
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การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวในประกาศของบริษัทฯเรื่อง 
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวใน
ขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง ๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงาน
การถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุญาตให
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.  
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การควบคุมภายใน 
  
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯรวม 3 

ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได
แสดงความเห็นสรุปไดดังนี้ 

 1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯมีการจัดโครงสรางองคกรและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และ
ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่วัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยัง
ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติงานจํานวน 3 ฉบับ และจัดทําบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวในคูมือพนักงาน 

 2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง กําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย
บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ 
จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุกเดือน  พัฒนาระบบ
เพ่ือการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา   จัดทําขอมูลทางดานบัญชีและการเงินไดตรง
ตามกําหนด  
 5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมทั้งการทํารายงาน
ใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 

บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท ไอเอ คอนซัลแทนท (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูวางระบบตรวจสอบภายในใหกับบริษัท ฯ และ
นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ดานบัญชีของบริษัทตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหรัดกุมและ
เหมาะสม โดยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
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นโยบายการจายปนผล 
 

บริษัท ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว จะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตดวย 

 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคํานึงถึงกระแสเงินสด

และฐานะการเงินของบริษัทยอยเปนสําคัญ 
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและไม
กอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ แตทั้งนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเง่ือนไขในการทํารายการนั้น ๆ 

สําหรับในกรณีที่การทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวาง
กันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ 
คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณีเพ่ืออนมุัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 
คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวาง
กันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเง่ือนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงานทางการคาปกติและเปน
ราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณี 

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปดเผย
รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ ตลท.  

สําหรับในกรณีของ บริษัท รูคา จํากัด บริษัท เครนทูเดย จํากัด และบริษัท รูคา แมชชีน จํากัด  ซึ่งในอดีตเคยเปนบริษัทที่
เกี่ยวของ และในปจจุบันไมมีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตหากในกรณีที่บริษัทขางตนดังกลาวมีการทํารายการ
ระหวางกันใด ๆ กับบริษัทฯหรือกลุมบริษัทยอย จะถือเสมือนวาการทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนการทํารายการระหวางกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ
การทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่กําหนดไว รวมถึงการเปดเผยการทํารายการดังกลาว ไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2551 

 
    หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน
รวม บริษัท / บุคคล 

ท่ีเกี่ยวของกัน 
ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

ป 2550 
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

คุณอํานาจ สัญญรัตน ผูอํานวยการภาค
ตะวันออก  กํากับดูแล 

TCR และ TCL 

เงินทดรองจายใหกับคุณอํานาจ 
สัญญรัตน (ผู อํานวยการภาค

ตะวันออก) 
 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

        - ยอดปลายงวด 

 
 
 

0.08 
0.00 
0.08 
0.00 

เงินทดรองจายดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานของ TCR เชน คาใชจายในการทํางานที่บรูไน คา
เชาบานในโครงการ คารับรอง คาตอทะเบียน  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาแลววา
เปนรายการปกติในการดําเนินธุรกิจ 

คุณจันทรจิรา  แพรรังสี กรรมการผูจัดการ TCR เงินทดรองจายใหกับคุณจันทรจิ
รา  แพรรังสี (กรรมการผูจัดการ 

TCR ) 
 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

        - ยอดปลายงวด 

 
 
 

0.04 
0.30 
0.34 
0.00 

เงินทดรองจายดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานของ TCR เชน คาใชจายในการทํางานที่เวียดนาม 
คารับรอง คาของขวัญวันปใหมใหลูกคา 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาแลววา
เปนรายการปกติในการดําเนินธุรกิจ 

คุณธงไชย แพรรังสี และ 
คุณจิราลักษณ แพรรังสี 

กรรมการ / ผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณ
ธงไชย แพรรังสีและ คุณจิรา
ลักษณ แพรรังสี ใหบริษัทฯและ
บริษัทยอยกูยืมเงินระยะสั้นเพื่อ
ใช เป น เ งินทุนห มุน เวี ยน ใน
กิจการ โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย  

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 

 
10.85 
0.13 
10.98 
00.00 

กรรมการใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยการกูยืมดังกลาว
ไมมีการคิดดอกเบี้ย  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการ
ดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกกลุม
บริษัทฯ โดยไมมีการคิดอัตราผลตอบแทน และไมมี
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนรายการที่
สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมบริษัท
ฯ และไมมีการคิดดอกเบี้ย 
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    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

คาเชาที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนที่ตั้งของ

TCH ในปจจุบัน ในอัตรา 50,000
บาท / เดือนใหแกคุณธงไชย แพร
รังสี   

0.60 คาเชาดังกลาวเปนรายการที่ TCH ตองทําการจายคาเชา
ที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีในอัตรา 50,000 บาท / 

เดือนใหแกคุณธงไชย แพรรังสี ซึ่งเปนที่ดินที่ TCH ใชใน
การดําเนินการของ TCH อยางไรก็ตาม TCH ไมไดมีการ
จายชําระจริง เนื่องจากเปนคดีความตามรายละเอียดใน

ขอ 7 (ขอพิพาททางกฎหมาย) โดย TCH ไดมีการตั้งคา
เชาที่ตองชําระเปนคาใชจายคางจายตามรายละเอียดของ
คาใชจายคางจายกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาเชา

ที่ TCH จายใหแกกรรมการบริษัทฯ เปนอัตราที่ต่ํากวา
มูลคาเชาตลาดของการเชาที่ดินในบริเวณดังกลาว ซึ่ง
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ไดประเมิน
อัตราคาเชาระหวาง 1 กุมภาพันธ 2545 ถึง 31 ธันวาคม 
2553 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2550 ไวที่มูลคาเชาตลาด

ระหวาง 120,000 – 145,200 บาท / เดือน 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน 

คาใชจายคางจายคาที่ดินของ 

TCH ใหคุณธงไชย แพรรังสี 
เนื่องจากรายการดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล 
จึงบันทึกเปนรายการคาเช า
ดังกลาวเปนคาใชจายคางจาย 

 

4.15 เนื่องจากที่ดินที่ TCH เชาจากคุณธงไชย แพรรังสี อยู

ระหวางการพิจารณาของศาล TCH จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองหยุดชําระคาเชาใหกับคุณธงไชย แพรรังสี และ
บันทึกคาเชาดังกลาวเปนรายการคางจาย จนกวาคดีจะ
สิ้นสุด  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา เนื่องจากที่ดิน
แปลงดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล การกัน
เงินคาเชาไวเปนรายการคางจายจนกวาคดีจะสิ้นสุดจึงมี
ความสมเหตุสมผล  
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    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน การชดเชยคาเสียหายเพิ่มเติม
แทนบริษัท ฯ และ บริษัทเดอะ
เครนเซอรวิส จํากัด ในคดีที่ถูก
บ ริ ษั ท อ่ื น ฟ อ ง ร อ ง เ รี ย ก
คาเสียหาย จากการซื้อขาย
เครื่องจักรกลหนักที่บริษัท และ
บริษัทยอยมีการทําสัญญาค้ํา
ประกัน  

          - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
 

ในป 2550 บริษัทใชหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเผ่ือ
ความเสียหายจากคํ าพิพากษาของศาลเปนหลัก 
ความเห็นทนาย  และในบางกรณีหากบริษัทฯหรือบริษัท
ยอยเปนจําเลยรวม ก็จะสํารองคาเผื่อความเสียหายตาม
สัดสวน เนื่องจากคดียังไมสิ้นสุด  ดังนั้นกรรมการของ
บริษัท ฯ ไดแก คุณธงไชย  แพรรังสี  ไดมีหนังสือแจง
เจตจํานงค ถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่อง การค้ํา
ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้งสํารองไม
เพียงพอสําหรับ ขอพิพาทของบริษัทฯ และ บริษัทยอย 
ในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มเติมจากการตั้งสํารองไว
กรรมการจะเปนผูรับผิดชอบตอคาเสียหายดังกลาว ทั้งนี้
การเขารับภาระความเสียหายเพิ่มเติมของกรรมการนั้น 
เปนไปเพื่อการสํารองสวนเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นหรือเพื่อความคลองตัวในการจบคดีความใหเสร็จ
สิ้นโดยเร็ว (ประนีประนอม)   โดยในป 2551 มีจํานวน 2 
คดีซึ่งเปนการชดใชคาเสียหายเพิ่มเติมแทน บริษัท ฯ 
และ บริษัทเดอะเครนเซอรวิส จํากัด  และต้ังแตป 2551 
เปนตนมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะให
กรรมการของบริษัท ฯ เขามารับผิดชอบความเสียหายใน
นามสวนตวัอีก 

 
 
 
 

 
0.00 
1.51 
1.51 
0.00 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑในการตั้ง
สํารองคาเผื่อความเสียหายตามคําพิพากษาของศาล  
ความเห็นทนายความ  และในบางกรณีหากบริษัทฯหรือ
บริษัทยอยเปนจําเลยรวม ก็จะสํารองคาเผื่อความ
เสียหายตามสัดสวน เนื่องจากคดียังไมสิ้นสุด  ถือวาเปน
หลักเกณฑที่เหมาะสม ดังนั้นการดําเนินการตั้งสํารองคา
เผ่ือความเสียหายทางบัญชีถือวามีการดําเนินการที่
เพียงพอและมีเหตุผลในการปกปองผลประโยชนของ
บริษัท และนักลงทุนท่ีจะเขามาลงทุนในภายหนา จึงมี
ความสมเหตุสมผลของรายการ  
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    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน

รวม บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
ป 2550 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

2.20 คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด  
จําหนายที่ดิน เนื้อท่ี 79 ตาราง
วา จํานวน 2 แปลง โฉนดที่ดิน
เลขท่ี 69652 และ 69653 เลขที่
ดิน 128 และ 129 หนาสํารวจ 
1516 และ 1517 ตั้งอยู ณ ซอย
หมูบานเมืองแกว ถนนบางนา-
บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 
34) ตําบลบางแกว อําเภอบาง
พ ลี  ( พ ร ะ ข โ น ง )  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ ซึ่งเปนท่ีดินวาง
เปลา ไมไดใชในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย อย  โดยที่ ดิ นดั งกล าว เปน

กรรมสิทธ์ิของ TCS ใหกับ นาย
ธงไชย แพรรังสี ในราคา 2.2 
ล า น บ า ท  ทั้ ง นี้ ภ า ร ะ
คาธรรมเนียมในการโอน ภาษี 
และ คาใชจายอ่ืน ๆ ใหชําระ
ฝายละครึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

ที่ดินแปลงดังกลาวเปนท่ีดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
โดยเปนการขายในราคาตลาด (ตามราคาประเมินของ
บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งไดรับการ
ประเมินเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551) เทากับ 2.20 ลาน

บาท และ TCS มีกําไรจากการขายเทากับ 0.12 ลานบาท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการ
ดังกลาวเบื้องตนแลวมีความเห็นวา ราคาซื้อขายที่ดิน
ดังกลาวในราคา 2.20 ลานบาทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นี้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการซื้อขายในราคา

ตลาด (MARKET VALUE) ที่ไดรับการประเมินสินทรัพย
เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 โดย บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น 
แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญอิสระ และ
ประการสําคัญที่ดินดังกลาวบริษัทฯไมไดใชในการ
ประกอบกิจการ  จึงมีมติใหดําเนินการขายได 

 

ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน 
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 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย กรรมการอิสระที่เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเขามาทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีการายงานทางการเงินอยาง
ถูกตองเพียงพอ รวมถึงการเปดเผยรายการเกี่ยวโยง หรือท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตองและครบถวนตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทแลว 
 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา งบการเงินประจําป 2551 ของบริษัทและบริษัทยอย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได
สอบทานรวมกับฝายบริหาร และผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลวนั้น ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

......................................... 
นายธงไชย  แพรรังสี 

รักษาการประธานกรรมการบริษัท และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
 

 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการบริษัทใหมีการจัดการที่ดี  ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต  ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปโดยกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทมีการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตอง ครบถวน สามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ประวัติการทํางาน 
ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
สัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย         
 

46 
 

ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2006  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) 
year 2007 (IOD) 
Finance for Non-Finance Director (FN) 
year 2007 (IOD) 

- - 2551 – ปจจุบัน 
 
 
2549 - ปจจุบัน  
 
2548 – ปจจุบัน  
 
2547 – ปจจุบัน  
 
2543 – ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
(ประจําสํานักกรรมการผูจัดการ) 
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด  
กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน)  
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 

นายวัชรินทร ดวงดารา  49 นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)   
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.
เกษตรศาสตร ) 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2004  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) 
year 2006 (IOD) 
 

- - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2547 -2550 
 
2542 – 2547 
2538 – 2541 
2525 – 2538 

ผูจัดการฝายอาวุโส กลุมงานกฎหมายและกํากับดูแลธุรกิจ
ธนาคาร 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบใน บมจ.หลายแหง 
บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวม ฯ ในกลุมบงล.เกียรตินาคิน 
บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของสถาบันการเงิน 
บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ 
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นายเจษฎา  พรหมจาต 47 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Certification Program (DCP) 
year 2004 (IOD) 
Company Secretary Program (CSP) 
year 2004 (IOD) 

- - 2551 - ปจจุบัน 
 
 
 
2547 – ก.พ.2551 
 
2546 -- 2547 
 
2549 – ก.พ.2551 
 
2549 – ก.พ.2551 
 
2549 – ก.พ.2551 
 
2543 – 2550 
 
2542 -- 2543 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เอ็ม โอเอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพ โทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
ผูจัดการทั่วไป 
บริษัท ชูไก จํากัด  
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ       
 

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

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

Managing Partner 
Korawit Learning Consultant ,BCG. 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
Chief Financial Officer (CFO) 
Business Consultant & Advisory Co., LTD. 
General Manager 
A Thai Market Co., LTD. 
Analyst-Asset Management 
Bangkok Capital Aluance Co., LTD 

นายธงไชย แพรรังสี 56 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2006  (IOD) 
 

42.22 บิดาของนางสาวจิรา
ลักษณ แพรรังสี 
นางสาวจิราภรณ 
แพรรังสี และนางสาว
จันทรจิรา แพรรังสี 

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

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และกรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)     
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นายฐานิสร เหตานุรักษ 59 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

0.04 - 2544 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2544 –  19 กย. 
2551 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน)  
รองประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 48 ปริญญาโท  สาขาบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาตรี สาขาการบัญชีตนทุน 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2008  (IOD) 
 

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

รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท  เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครนระยอง จํากัด 
บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
ผูอํานวยการอาวุโส ดานธุรกิจขนาดกลาง – ขนาดยอม 3 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท พลูทิพยเฮาสซิ่ง จํากัด 
ผูบริหารระดับตน ฝายพัฒนาสินเชื่อ 
ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 48 ปริญญาตรี ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2005  (IOD) 
 

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

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

นางสาววนิดา ดาราฉาย 41 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2005  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) 
year 2008 (IOD) 
Company Secretary Program (CSP) 
year 2005 (IOD) 

4.44 - 2547 – ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
2544 - ปจจุบัน 
 
 
 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนแหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 31 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิม
พระเกียรติ  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2005  (IOD) 
Director Certification Program (DCP) 
year 2008 (IOD) 
 

4.44 บุตรีของนายธงไชย 
แพรรังสี 

2547 – ปจจุบัน 
 
2549 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2545 – 2547 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครนเซอรวิส จํากัด 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง 50 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 
year 2006  (IOD) 
 

- - 2549 – ปจจุบัน 
 
ก.ย. 2551 - 
ปจจุบัน 
 2548  – เม.ย. 
2550 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
รักษาการกรรมการผูจัดการ 
บริษัทเดอะเครนเซอรวิส 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด     

นางจิตรา  ทองสมุทร 45 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 
 

0.0002 - 2547 – ปจจุบัน  ผูจัดการฝายการเงินอาวุโส  
 บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
2543 – 2547 
 

ผูจัดการแผนกบัญชี 
บริษัท เฟดดูรา จํากัด 

2541 – 2542 ผูจัดการแผนกบัญชี 
 
2539 – 2541 

บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวน (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บริษัท คารอิมเมจ จํากัด 
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ประวัติการทํางาน สัดสวนการถือ ความสัมพันธ 
ชื่อ – สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา หุนในบริษัทฯ ทางครอบครัว 
ตําแหนง (ป) ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

(รอยละ) ระหวางผูบริหาร 

นางสาวกุณีอร กลาการขาย 38 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาตรี บริหารุธรกิจ การเงินและการ
ธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

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

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

หมายเหตุ :  กรรมการของบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนและไดตรวจสอบแลววาไมมีคุณสมบัติตองหามตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกทาน นอกจากนี้กรรมการทุกทานยังไดผานการ
อบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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กรรมการ / ผูบริหาร 

บริษัท นายสมศักดิ์ 
ศิวะไพบลูย 

นาย 
เจษฎา  

พรหมจาต 

นาง 
วีระวรรณ  
บุญขวญั  

นายธงไชย 
แพรรังสี 

นายฐานิสร  
เหตานุรักษ 

นายชํานาญ  
งามพจนวงศ 

นางสาว 
นทีพร  

ดวงสวัสดิ์ 

นางสาววนิดา  
ดาราฉาย 

นางสาว นาย
วัชรินทร 
ดวงดารา 

จิราลักษณ 
แพรรังสี 

นาง 
พัฒนนิทร  
หลอจิตต
เสียง 

นางจิตรา 
 ทองสมุทร 

นางสาว 
กุณีอร 

 กลาการขาย 

1. บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
2, 3 3, 7 3, 8 3, 8 3, 4 , 9 10 3, 6, 10 3, 6, 10 

3, 6, 10 3, 6, 10 
3, 

6,10 
10 10 

2. บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด     3   3 3 3 3, 9   

3. บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด     3 5 3 3 3 3    

4. บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด     3 5 3 3 3 3    

5. บริษัท เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท จํากัด     3 5 3 3, 9 3 3    

6. บริษัท ไลนทรานสปอรต จํากัด 9             

7. บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน  ) 3,6             

8. บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 9             

9. บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน  ) 10             

10. บริษัท มีสุข พร็อพเพอรตี้ จํากัด     3     3 3   

11. บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด   3           

12. Recovery Management Co.,Ltd  3            

13. Rajprasong Advisory Co.,Ltd.  3            

14. บริษัท เอื้อวิทยาจํากัด (มหาชน  ) 8             

15. Korawit Learning Consultnat .BCG.    9          

หมายเหตุ :  1 ประธานกรรมการ 6 กรรมการบริหาร 

 2 รองประธานกรรมการ 7 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3 กรรมการ 8 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4 ประธานกรรมการบริหาร 9 กรรมการผูจัดการ 

 5 รองประธานกรรมการบริหาร    10 ผูบริหาร 
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท และบริษัทยอย

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

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 2, 3     
นายธงไชย แพรรังสี 1,3, 4, 8 3 3 3 3 

นายฐานิสร เหตานุรักษ 9     

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 3, 5, 9  3 3 3 
นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 3, 5, 9 3 3 3 3, 8 
นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 
นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 3, 5, 9 3 3 3 3 

นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง 3, 5, 9 3,8    
นายวัชรินทร ดวงดารา                    3, 6     
นายเจษฎา  พรหมจาต 3, 7     
นางวีระวรรณ  บุญขวัญ 3, 7     
นางจิตรา  ทองสมุทร 9     
นางสาวกุณีอร กลาการขาย 9     

นางสาววิยะดา  ประดับญาติ  9    
นางสาวพัชรินทร  พวงรัตน  9    
นางนิรมล   สุทธิศิริ  9    
นางสาวภัทราพร  แสงฤทธิ์เดช  9    
นางสาวจิราภรณ แพรรังสี   3, 8,9   
นายศิริ  เจนวาริน   9   
นางสาวสุวรรณี  สงวนดี   9   
นายกระวี บุญมา    9  
นางดาวเรือง ยิ้มสวัสดิ์   9   
นางสาวดวงจันทร กาญจนวรวงศ    9  

 



 
                         

 51 

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

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

นางสาวพรรณี โนจากุล    9  
นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี    3,8,9  

นายสุรพล  จิตตดี     3,9 

นางสาววิไล นักวิฬา     9 

หมายเหตุ : 1 รักษาการประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 2 รองประธานกรรมการ 

 3 กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการบริหาร 

ผูบริหาร 

              

                         

4 
5 
6 
7 
8 
9 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ตามที่บริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯภายในกลุม โดยการเขาซื้อหุนของ TCL TCR และ TCH 
ในป 2547 และ TCS ในป 2549 ซึ่งตามงบการเงินรวมของบริษัทฯสําหรับป 2548 ถึงป 2549 ที่ไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯนั้น ไดมีการแสดงฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักการจัดทํางบการเงินรวม โดยใน
สวนของผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมจะเปนการรวมผลการดําเนินงานของบริษัทยอยนับจากวันที่บริษัทฯเขาซื้อกิจการ
จนถึงปจจุบัน  เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานภายใตการควบคุมเดียวกันของกลุมบริษัทฯ
ในปที่ผานมา บริษัทฯจึงไดมีการจัดทํางบการเงินรวมประหนึ่งทําใหมที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีขึ้นสําหรับป  2549 
โดยเปนการรวมฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทุกบริษัทเปนกลุมเขาดวยกันตั้งแตตนป 2547 ดังนั้นการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯในสวนนี้จึงเปนการวิเคราะหจากงบประหนึ่งทําใหมเปนหลัก  

 
งบกําไรขาดทุน 
การดําเนินงานของบริษัท ฯ ที่ผานมาในป 2551 บริษัท ฯ มียอดรายไดรวมในป 2551  เทากับ 789.56  ลานบาท เพ่ิมขึ้น

จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 9.46 แบงเปนรายไดจากการขายจํานวนเทากับ 316.36 ลานบาท และรายไดจากการ
ใหบริการเชาและขนสงจํานวนเทากับ 473.19 ลานบาทตามลําดับ  เนื่องจากบริษัท ฯ ไดมีการจําหนายสินคาไปยังตางประเทศ 
และการไดรับงานในโครงการขนาดใหญ เชน การปดโรงงานงานเพื่อซอมบํารุงประจําปของโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
โรงไฟฟา และโรงกลั่นน้ํามันในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด งานติดตั้งเครื่องจักรกลางทะเลอาวไทย  เปนตน   

ในสวนของกําไรขั้นตนที่มาจากการขายและบริการนั้น บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2551 เทากับ 256.03 ลานบาท ลดลงจาก
ชวงเวลาเดียวกันของป 2550 รอยละ 12.60 สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ จะ
แบงเปนสินคาที่มีไวเพ่ือขาย และสินคาที่นํามาใหบริการเชาและขนสง ซึ่งสินคาประเภทหลังจะมีการคิดคาเส่ือมสภาพจากการใช
งานในอัตรารอยละ 6.67 – 20  ตอป  ดังนั้นถาปใดมีการจําหนายสินคาที่นํามาใหบริการเชาและขนสงที่ผานการหักคา
เส่ือมสภาพการใชงานมาหลายปแตมูลคาสินคาทางตลาดไมไดลดลงตาม ดังนั้นจึงสงผลใหตนทุนขาย ณ เวลาที่จําหนายเพิ่มขึ้น 
– ลดลงตามมูลคาสินคาคงเหลือทางบัญชี  ซึ่งมูลคาสินคาคงเหลือทางบัญชีที่ขายในป 2551 ผานการหักคาเสื่อมสภาพการใช
งานมาแลวประมาณ 2 ป  ซึ่งจากสาเหตุดังกลาวสงผลใหตนทุนขายในป 2551 ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 90.32 จากชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2550   สําหรับกําไรสุทธิลดลงจาก 78.82 ลานบาทในป 2550  เปน 31.55 ลานบาทในป 2551 โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของตนทุนขาย  คาเสื่อมราคาเครื่องจักรที่ซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนเครื่องจักรเกาที่จําหนายไป และการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนจากการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศปลายป 2551 

งบดุล 
สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องโดยในป 2551 มีจํานวนเทากับ 1,925.59 ลานบาท ป 2550 เทากับ 

1,651.59 ลานบาทและในป 2549 เทากับ 1,591.65 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ16.59  และอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.77 ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 46.75 ลานบาท  
คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.01 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจาก 274.88 ลานบาทในป 
2550 เปน 321.63 ลานบาทในป 2551   และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 227.25 ลานบาท คิดเปนอัตราการ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.51 เมื่อเปรียบกับงวดเดียวของปกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นจาก 1,376.71 ลานบาทในป 2550 เปน 1,603.96 
ลานบาทในป 2551  
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ในสวนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2551 เกิดจากการซื้อรถเครนขนาด 280 ตันจํานวน 2 คันซึ่งเปนรถ

เครนตีนตะขาบ ( Crawler crane) ยี่หอ HITACHI SUMITOMO รุน SCX2800-02 ในเดือนกุมภาพันธมีมูลคารวมประมาณ 172.65 
ลานบาท  และการนําเขาเครื่องจักรเกาใชแลวขนาด 50 ตันและ 25 ตันเพ่ิมเติมในไตรมาส 4 จํานวน 12 คัน  

หน้ีสิน 
หนี้สินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจาก 972.91 ลานบาท ในป 2549 และ 954.02 ลานบาทในป 2550 เปน 981.92 ลานบาท

ในป 2551 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.92 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550  เนื่องจากภายหลังที่บริษัทฯ ไดรับเงิน
เพ่ิมทุนหลังจากการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูใหกับ  ธนาคารแหงหนึ่ง ตามขอตกลงที่ใหไวเปน
จํานวนเงินทั้งส้ิน 100 ลานบาทในเดือน กุมภาพันธ 2551 และในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ไดขอวงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติมจาก 

ธนาคารแหงหนึ่ง โดยมีวงเงินรวมประมาณ 224.50 ลานบาทประกอบดวยวงเงิน L/C , T/R , P/N และวงเงิน FXF (PSR) เพ่ือให
เกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศเพื่อการให
เชา และเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งในป 2551 บริษัท ฯ มีการนําเขาเครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนเครื่องจักรที่
จําหนายไป  จึงสงผลใหหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ฯ เพ่ิมขึ้นจาก 479.28 ลานบาท ในป 2549 และ ป 2550 เทากับ497.27 ลาน
บาท เปน 671.34 ลานบาทตามลําดับ และหนี้สินไมหมุนเวียนในป 2551 และป 2550  ลดลงจาก 493.63 ลานบาทในป 2549 
เปน 456.73 ลานบาท ในป 2550 และ 310.58 ลานบาทในป 2551 ตามลําดับ 

 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 – 2550 และป 2551 มีมูลคา 618.75 ลานบาท 697.57 ลานบาท 
และ 934.67 ลานบาทตามลําดับ ในสวนของผูถือหุนของป 2551 เพ่ิมขึ้นจาก 697.57 ลานบาท เปน 934.67 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 33.99 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนนอกเหนือจากกําไรสุทธิในป 2551 จํานวน 31.55 ลานบาท
แลว ในป 2550 บริษัทฯไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน 100 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและไดรับชําระในเดือนกุมภาพันธป 2551 จํานวน 100 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนซึ่งสูงกวามูลคาหุนที่จด
ทะเบียนจํานวน 159.55 ลานบาท 

 
อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2549 – 2550 และ ป 2551 เทากับ 1.57 เทา 1.37 เทา และ 1.04 เทาตามลําดับ  

ซึ่งมีอัตราการลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเปนผลมาจากการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ในป 2550 และรับชําระในป 2551 จาก 350.00 ลานบาท เปน 450.00 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 
159.55 ลานบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจากกําไรสุทธิในป 2551 เปนจํานวน 31.55 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทฯจะมี
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน  แตอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของบริษัทฯในป 2551 ยังต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของสวน
ของผูถือหุนในรอบบัญชีเดียวกัน จึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2551 ลดลงเหลือเพียง 1.04 เทา 
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รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถือหุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหาร
เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการ
ดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ

แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละ
ปเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

  

 

 

 
                                                                                                                       (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 

                                                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 6 กุมภาพันธ 2552
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 31,663,846.31       14,659,743.72       1,009,833.85         880,189.64            

เงินลงทุนชั่วคราว 18,343.54             119,028.34            -                      -                      

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5, 7 142,987,359.94      75,597,294.51       82,655,057.79       39,809,411.80       

ลูกหน้ีจากการจําหนายสินทรัพย 5 -                      9,000,000.00         -                      -                      

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ 12 -                      -                      -                      -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 5, 8 5,287,210.27         21,292,668.50       1,972.60               -                      

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                      -                      1,600,000.00         -                      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 100,586,872.00      122,236,151.42      103,567,099.59      124,007,524.07      

สินทรัพยหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 10 41,085,069.88       31,974,623.27       25,493,405.48       20,099,375.39       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 321,628,701.94      274,879,509.76      214,327,369.31      184,796,500.90      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกนั 13 6,278,701.60         6,061,393.86         3,750,750.88         -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอย 2, 5, 11 -                      -                      174,991,430.00      174,991,430.00      

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 15 1,560,450,476.31   1,346,150,036.07   1,050,384,091.91   873,954,555.25      

ที่ดนิที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 5, 16 -                      2,066,960.00         -                      -                      

ลูกหน้ีจากการขายผอนชําระ 14 808,174.66            1,218,383.28         808,174.66            1,218,383.28         

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 18 36,425,166.98       21,210,981.27       20,179,915.87       8,395,344.21         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,603,962,519.55   1,376,707,754.48   1,250,114,363.32   1,058,559,712.74   

รวมสินทรัพย 1,925,591,221.49   1,651,587,264.24   1,464,441,732.63   1,243,356,213.64   

สินทรัพย

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 129,701,706.93   104,649,275.63   116,708,214.55   102,331,264.70   

เจาหนี้การคา 5, 20 203,633,464.28   25,279,040.60    280,578,515.32   94,111,970.59    

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย 2,247,000.00      -                   -                   -                   

หน้ีสินระยะยาวทีถึ่งกําหนดชําระภายในหน่ึงป 23 221,016,245.15   230,233,176.40   135,616,165.94   147,212,642.27   

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 24, 39 60,110,913.64    60,110,913.64    -                   -                   

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 -                   10,853,636.42    32,300,000.00    36,002,422.31    

เงนิกูยืมระยะสั้นอื่น 21 -                   8,952,657.53      -                   -                   

เงนิรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 1,869,158.88      2,336,448.60      1,869,158.88      2,336,448.60      

คาใชจายคางจาย 5 34,470,976.17    34,144,705.96    4,083,007.44      13,682,985.27    

ภาษีเงนิไดคางจาย 59,254.53          1,163,448.53      -                   -                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 18,231,727.37    19,547,774.04    3,161,933.07      7,719,394.19      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 671,340,446.95   497,271,077.35   574,316,995.20   403,397,127.93   

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 23 300,562,251.83   444,342,551.75   132,801,213.27   333,039,038.17   

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5, 25 10,013,560.52    12,405,564.36    314,626.00         392,231.50         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 310,575,812.35   456,748,116.11   133,115,839.27   333,431,269.67   

รวมหนี้สิน 981,916,259.30   954,019,193.46   707,432,834.47   736,828,397.60   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 26

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

ทุนท่ีออกและเรียกชําระ - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ในป 2551 

และ 350,000,000 หุน ในป 2550 มูลคาหุนละ 1 บาท  450,000,000.00      350,000,000.00      450,000,000.00      350,000,000.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 27 209,553,500.00      50,000,000.00       209,553,500.00      50,000,000.00       

สวนเกินจากการปรบัโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,195,609.23       39,195,609.23       -                      -                      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 28 8,427,490.49         6,631,111.38         8,427,490.49         6,631,111.38         

ยังไมไดจัดสรร 236,498,362.47      251,741,350.17      89,027,907.67       99,896,704.66       

รวมสวนของผูถือหุน 943,674,962.19      697,568,070.78      757,008,898.16      506,527,816.04      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,925,591,221.49   1,651,587,264.24   1,464,441,732.63   1,243,356,213.64   

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

3

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5

รายไดจากการขาย 316,364,265.71    253,859,940.50    447,320,059.35    297,549,908.04    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 473,190,836.95    467,454,414.59    128,487,125.77    111,397,872.77    

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 789,555,102.66    721,314,355.09    575,807,185.12    408,947,780.81    

ตนทุนขายและการใหบริการ 5

ตนทุนขาย (170,191,381.92) (89,423,701.31) (351,383,442.19) (231,649,239.38)

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (363,337,346.42) (338,963,904.44) (94,323,585.81) (72,641,928.63)

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (533,528,728.34) (428,387,605.75) (445,707,028.00) (304,291,168.01)

กําไรขั้นตน 256,026,374.32 292,926,749.34 130,100,157.12 104,656,612.80

รายไดอื่น  5, 30 26,701,641.09 20,287,846.87 20,690,840.82 21,258,071.66

เงนิปนผลรับจากบริษัทยอย 5, 29 - - 20,998,530.00 - 

คาใชจายในการขายและบริหาร 5, 31 (159,244,363.83) (142,411,717.03) (93,073,757.61) (67,791,607.83)

คาใชจายทางการเงนิ 5, 32 (74,793,927.63) (74,387,096.03) (42,788,188.21) (48,858,034.68)

กําไรกอนภาษีเงนิได 48,689,723.95 96,415,783.15 35,927,582.12 9,265,041.95

ภาษีเงนิได 33 (17,136,332.54) (17,594,284.70) - - 

กําไรสุทธิ 31,553,391.41     78,821,498.45     35,927,582.12     9,265,041.95       

การแบงปนกําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 31,553,391.41     78,821,498.45     35,927,582.12     9,265,041.95       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                    -                    -                    -                    

31,553,391.41     78,821,498.45     35,927,582.12     9,265,041.95       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสุทธสิวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3 0.07                   0.23                   0.08                   0.03                   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 3 439,890,710        350,000,000        439,890,710        350,000,000        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

ทนุเรือนหุน สวนเกิน สวนเกินจากการ

หมาย ทีอ่อกและ มูลคา ปรับโครงสราง

เหตุ ชําระแลว หุนสามัญ ภายในกิจการ

ภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2550 350,000,000.00  50,000,000.00    39,195,609.23   6,167,859.29  173,383,103.81  618,746,572.33  

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

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                   -                   -                  463,252.09     (463,252.09)       -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2550 350,000,000.00  50,000,000.00    39,195,609.23   6,631,111.38  251,741,350.17  697,568,070.78  

กําไรสุทธิ -                   -                   -                  -               31,553,391.41    31,553,391.41    

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 28 -                   -                   -                  1,796,379.11  (1,796,379.11)    -                   

เงินปนผลจาย 29 -                   -                   -                  -               (45,000,000.00)   (45,000,000.00)   

เพิ่มทนุหุนสามัญ 26 100,000,000.00  159,553,500.00  -                  -               -                   259,553,500.00  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 450,000,000.00  209,553,500.00  39,195,609.23   8,427,490.49  236,498,362.47  943,674,962.19  

กําไรสะสม
รวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
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(หนวย: บาท)

ทนุเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2550 350,000,000.00  50,000,000.00    6,167,859.29        91,094,914.80   497,262,774.09  

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

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย -                   -                   463,252.09          (463,252.09)       -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2550 350,000,000.00  50,000,000.00    6,631,111.38        99,896,704.66   506,527,816.04  

กําไรสุทธิ -                   -                   -                     35,927,582.12   35,927,582.12    

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 28 -                   -                   1,796,379.11        (1,796,379.11)    -                   

เงินปนผลจาย 29 -                   -                   -                     (45,000,000.00)  (45,000,000.00)   

เพิ่มทนุหุนสามัญ 26 100,000,000.00  159,553,500.00   -                     -                  259,553,500.00  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2551 450,000,000.00  209,553,500.00   8,427,490.49        89,027,907.67   757,008,898.16  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 31,553,391.41    78,821,498.45    35,927,582.12    9,265,041.95      

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงนิสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 246,400,932.20   217,945,187.90   79,043,419.68    58,259,414.58    

ดอกเบี้ยรับ (323,485.00)        (609,757.91)        (209,329.85)        (258,230.84)        

ดอกเบี้ยจาย 73,967,509.13    74,136,866.03    42,188,188.21    48,658,034.68    

หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,675,360.74      16,921,013.84    -                   -                   

หนี้สูญไดรับคืน (13,111,560.90)   (2,195,942.66)     -                   (774,797.81)        

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 2,652,589.23      11,986,789.09    2,652,589.23      11,986,789.09    

คาเผื่อการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 1,928,000.60      1,000,000.00      -                   -                   

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,824,963.98)     (8,182,319.58)     (155,443.40)        (489,683.96)        

ประมาณการหนี้สิน 131,785.60         -                   -                   -                   

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 20,138,843.76    (92,977.65)         20,138,843.76    (92,977.65)         

เงนิปนผลรับจากบริษัทยอย -                   -                   (20,998,530.00)   -                   

ภาษีเงนิได 17,136,332.54    17,594,284.70    -                   -                   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 382,324,735.33   407,324,642.21   158,587,319.75   126,553,590.04   

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (70,336,385.91)   21,896,833.38    (42,845,645.99)   21,816,929.64    

รายไดคางรับ 15,655,458.23    14,200,628.93    -                   2,755,084.24      

สินคาคงเหลือ 86,228,171.98    (10,863,597.71)   18,676,039.17    (6,809,084.19)     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (9,081,346.77)     5,225,516.10      (5,394,030.08)     (4,958,981.19)     

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 410,208.62         2,485,424.42      410,208.62         2,485,424.42      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (4,393,609.04)     (3,369,728.60)     (6,612,916.43)     (156,655.42)        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจาหนี้การคา 167,322,808.82   (16,123,342.61)   175,434,929.87   49,249,201.92    

เงนิรับลวงหนาคาสินคาและบริการ (467,289.72)        -                   (467,289.72)        (600,648.60)        

คาใชจายคางจาย (2,950,962.22)     (3,351,508.72)     (8,721,019.41)     646,487.34         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,316,056.67)     (2,236,425.52)     (4,557,471.12)     (1,873,539.74)     

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (2,392,003.84)     570,620.43         (77,605.51)         (133,781.36)        

รับเงนิคืนคาภาษี 5,400,721.46      -                   -                   -                   

เงนิสดจายภาษีเงนิได (30,775,304.03)   (53,226,945.14)   (5,171,655.23)     (10,636,947.60)   

   เงนิสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 535,629,146.24   362,532,117.17   279,260,863.92   178,337,079.50   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงนิสดรับดอกเบี้ย 323,485.00         609,902.96         207,357.25         275,126.18         

เงนิปนผลรับจากบริษัทยอย -                   -                   20,998,530.00    -                   

เงนิลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 100,684.80         (3,242.75)           -                   -                   

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                   -                   (1,600,000.00)     19,295,894.86    

เงนิฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (217,307.74)        625,305.94         (3,750,750.88)     -                   

ซื้อสินทรัพยถาวร (276,833,444.71)  (61,236,956.61)   (199,177,056.77)  (48,691,547.54)   

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยลดลง -                   (14,300,000.00)   -                   (14,300,000.00)   

เงนิสดรับจากการขายทรัพยสิน 15,293,608.33    5,590,654.32      1,277,794.71      634,291.84         

   เงนิสดสุทธใิชไปในกิจกรรมลงทุน (261,332,974.32)  (68,714,336.14)   (182,044,125.69)  (42,786,234.66)   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 15,945,202.40    11,435,048.75    5,269,720.95      9,987,862.80      

รับเงนิกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 127,544.00         27,423,400.00    53,000,000.00    76,855,972.34    

จายชําระเงนิกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (10,981,180.42)   (24,593,400.00)   (56,702,422.31)   (49,434,186.45)   

เงนิกูยืมระยะสั้นอื่นลดลง -                   8,870,284.82      -                   -                   

เงนิสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน 6,405,000.00      6,752,463.44      -                   6,752,463.44      

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ (259,098,296.29)  (191,992,587.03)  (116,140,756.03)  (79,889,346.02)   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    



 
 

 63    

(หนวย: บาท)

2551 2550 2551 2550

รับเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 20,000,000.00          -                         -                       -                    

จายชําระเงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (169,600,072.62)       (55,902,085.77)         (154,000,000.00)     (54,683,017.61)    

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (3,821,714.10)           (1,246,174.01)           -                       -                    

เงนิสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุน 259,553,500.00        -                         259,553,500.00      -                    

เงนิสดจายดอกเบ้ีย (70,822,062.30)         (70,782,970.81)         (43,067,146.63)       (48,138,629.78)    

จายเงนิปนผล (44,999,990.00)         -                         (44,999,990.00)       -                    

   เงนิสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (257,292,069.33)       (290,036,020.61)       (97,087,094.02)       (138,548,881.28)   

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 17,004,102.59          3,781,760.42            129,644.21            (2,998,036.44)      

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนป 14,659,743.72          10,877,983.30          880,189.64            3,878,226.08       

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิ้นป 31,663,846.31          14,659,743.72          1,009,833.85         880,189.64          

รายละเอยีดเพิ่มเติมทีไ่มเปนตัวเงิน  

ระหวางป 2551

1.  บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเคร่ืองจักรและอปุกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทนุจํานวนเงิน 245.55 ลานบาท (ป 2550: 255.65 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 51.60 ลานบาท (ป 2550: 19.95 ลานบาท) สวนทีเ่หลือบริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอปุกรณใหเชาเปนสินคาเพื่อขายมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0.89 ลานบาท (ป 2550: 36.66 ลานบาท)  

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวนเงิน 109.07 ลานบาท (ป 2550: 69.81 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงนิสด (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยใหม” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัท
ไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอ่ืนและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและ
หนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่
ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 
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การใชมาตรฐานการบัญชีใหมหรือท่ีปรับปรุงใหม 

ในป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีใหมหรือท่ีปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

เรื่อง

25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด

29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา

31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ

33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม

35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน

39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด

41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล

43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ

49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง

51 สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่

 
ข) มาตรฐานการบัญชีที่ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 

เปนตนไป 

เรื่อง

36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย

54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่

มาตรฐานการบัญชี

 
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน 
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เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย จัดตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คิด
เปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้  

บริษัทยอย

2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 8.62               9.05               27.35             25.17             

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 21.54             18.69             39.28             33.26             

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 5.16               6.84               12.58             20.16             

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 11.63             14.75             18.32             20.02             

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษทัยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 
รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือท่ี
คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัท
ยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงิน
ลงทุนที่ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการ
ลงทุนดังกลาวเปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวน
ของผูถือหุน 

 

 

    



 

 

 

67

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑในการ
จัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อ
แลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนที่มี
นัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมลูคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกดิขึ้นได
อยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอื่น 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินการ 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 

คาใชจายทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณีที่มี
การบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงินบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงาน 

กลุมบริษัทดําเนินการตอกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบ
เขากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้นตามที่เกี่ยวกับตนเอง 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคารที่มี

กําหนดระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุลูกหนี้ 

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ใน
กรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต
ปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเส่ือมราคา 
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คาเส่ือมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

จํานวนป  
อาคาร 20 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5-10 
เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 5, 7, 10 และ 15 
เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณโรงงาน 5 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดินบางสวน 
และสินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่
สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทได
ประโยชนกลับคนืมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรงุหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและรวมไว
อยูในกําไรจากการดําเนินงาน

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังนั้นหากยังไมมีการขายโดยนําสินทรัพยออกไปใหเชาจะ
บันทึกไวในงบดุลภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณขางตนใน

งบกําไรขาดทุนภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยุดคิดคาเส่ือมราคาและ
จัดประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ และรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม) ณ 
วันที่ขายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาโดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวาง
หนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเชาสินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา หรือ
อายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เร่ืองการดอยคาหรือไม ในกรณีที่
มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด สูง
กวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของ
สินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้ใหรับรูในสวน
ของผูถือหุน 
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ให
พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหัก
คาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 
และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดย
ปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันส้ินปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อื่นหรือเจาหนี้อื่นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาในงบดุล

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
ที่ประชุมผูถือหุนและกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล                                                                            

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ
และหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางปในแตละป โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่
เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 26 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
สรุปไดดังนี้ 
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2551 2550 2551 2550

กําไรสุทธสิําหรับป (บาท) 31,553,391.41     78,821,498.45     35,927,582.12     9,265,041.95       

หุนสามัญตามวิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 350,000,000        350,000,000        350,000,000        350,000,000        

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย

   ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 89,890,710          -                    89,890,710          -                    

หุนสามัญตามวิธถีัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 439,890,710        350,000,000        439,890,710        350,000,000        

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07                   0.23                   0.08                   0.03                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปน
ผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาว
เปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน
กอนคํานึงภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

 

4. การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดทบทวนอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาที่ไดมาใหม (รถเครนและรถโฟลคลิฟท) 
เนื่องจากสมรรถนะของสินทรัพยใหเชาดังกลาวเปล่ียนไป ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจึงไดเปล่ียนแปลงอายุการใชงาน
ของสินทรัพยใหเชาที่ไดมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 จากเดิม 5 ปไปเปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและ
จากเดิม 10 ปไปเปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาใหม และไดกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาในอัตรารอยละ 
10 ของราคาทุน ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานดังกลาวทําใหคาเสื่อมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ลดลงเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาทในงบการเงินรวมและจํานวนเงิน 1.67 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ    

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใช
ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวของกัน มี
ดังนี้ 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550  
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2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ขายสินคา -                  -                  35,004,414.30    16,356,085.00    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  43,246,236.94    21,394,333.24    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  10,252,864.82    11,190,735.42    

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

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

รายไดอ่ืน -                  -                  335,991.30        125,360.00        

ดอกเบี้ยรับ -                  -                  30,061.65          21,538.45          

ซ้ือสินคา -                  -                  44,862,628.40    23,490,000.00    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  604,575.95        229,632.90        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ขายสินคา -                  -                  79,372,863.00    388,519.25        

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  24,502,150.03    27,147,532.15    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  1,277,391.33      2,729,677.66      

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

รายไดอ่ืน -                  -                  210,481.32        45,000.00          

ดอกเบี้ยรับ -                  -                  1,972.60           -                  

ซ้ือสินคา -                  -                  70,100,800.00    50,172,762.62    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  536,029.86        -                  

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  1,632.00           165,383.60        

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  79,715.06          102,759.25        

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                  -                  19,097,087.50    16,063,143.05    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  8,984,500.00     12,373,933.33    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  2,704,175.75     3,252,945.22     

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

รายไดอื่น -                  -                  263,658.76        107,100.00        

ซื้อสินคา -                  -                  46,983,400.00    24,390,000.00    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  290,156.50        1,124,612.40     

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายทรัพยสิน -                  -                  -                  1,350,000.00     

ขายสินคา -                  -                  729,424.50        15,920,925.00    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  13,699,750.20    15,469,200.00    

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  7,725,706.70     6,187,665.59     

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

รายไดคาเชาอาคาร -                  -                  600,000.00        600,000.00        

รายไดอื่น -                  -                  1,356,885.71     949,658.70        

ซื้อสินคา -                  -                  50,427,688.10    42,048,971.96    

ซื้อทรัพยสิน -                  -                  -                  157,100.26        

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  2,722,621.29     -                  

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  413,073.27        3,244,161.34     

คาใชจายอื่น -                  -                  -                  1,492,426.32     

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  2,372,037.59     1,268,595.20     

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  1,742,798.39     -                  1,621,000.00     

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  1,942,944.39     -                  -                  

บุคคลที่เก่ียวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ขายที่ดินที่ไมใชในการดําเนินงาน 2,200,000.00     10,400,000.00   -                  -                  

ดอกเบี้ยรับ -                  131,235.09       -                  -                  

คาเชา 600,000.00       600,000.00       -                  -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้   

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  28,459,964.66   11,277,044.27   

เจาหน้ีการคา -                  -                  16,805,434.08   497,551.37       

เงินมัดจํารับ -                  -                  95,700.00         95,700.00         

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  19,288,932.37   3,073,940.15     

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                  -                  1,600,000.00     -                  

ดอกเบี้ยคางรับ -                  -                  1,972.60           -                  

เจาหน้ีการคา -                  -                  144,333.19       19,292,156.00   

คาใชจายคางจาย -                  -                  -                  104,222.85       

เงินกูยืมระยะส้ัน -                  -                  -                  6,398,735.89     

ดอกเบี้ยคางจาย -                  -                  -                  102,759.25       

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  3,015,775.10     1,057,973.63     

เจาหน้ีการคา -                  -                  16,237,238.00   16,509,822.77   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  3,983,166.35     19,080,495.57   

เจาหน้ีการคา -                  -                  59,253,678.12   45,427,744.49   

เงินกูยืมระยะส้ัน -                  -                  32,300,000.00   21,600,000.00   

ดอกเบี้ยคางจาย -                  -                  16,371.24         421,800.27       

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหน้ีจากการขายทรัพยสิน -                  9,000,000.00     -                  -                  

เงินกูยืมระยะส้ัน -                  10,853,636.42   -                  8,003,636.42     

คาใชจายคางจาย 4,150,000.00     3,550,000.00     -                  -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 มีดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา -                    -                    -                    19,295,894.86     

เพิ่มขึ้นระหวางป -                    -                    5,400,000.00       31,653,113.67     

ลดลงระหวางป -                    -                    (3,800,000.00)      (50,949,008.53)    

ยอดคงเหลือ -                    -                    1,600,000.00       -                    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ในระหวางป 2551 บริษัทมีเงินใหกูยืมเงินระยะส้ันแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) คิดดอกเบี้ยรอยละ 

MOR+0.5 ตอป 

ในระหวางป 2550 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกัน

สําหรับเงินใหกูยืมกรรมการและคิดดอกเบี้ยรอยละ MOR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 มีดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

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

เพิ่มขึ้นระหวางป 127,544.00         27,423,400.00     53,000,000.00     76,855,972.34     

ลดลงระหวางป (10,981,180.42)    (24,593,400.00)    (56,702,422.31)    (49,434,186.45)    

ยอดคงเหลือ -                    10,853,636.42     32,300,000.00     36,002,422.31     

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดกูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 35.40 ลานบาท 

คิดดอกเบี้ยรอยละ MRR+2 ตอป 

ในระหวางป 2550 บริษัทไดกูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 6.40 ลานบาท 
คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.62 ตอป และไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 21.60 

ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ MRR+2 ตอป และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสวนที่เหลือไมมีการคิด
ดอกเบี้ยระหวางกัน 
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ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท รูคา จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ไทย บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน
 

 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซื้อ - ขาย ที่ดนิและเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหกัสวนลดรอยละ 20 - 60

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย ราคาตลาด
 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการคิดคาบริการเชาและขนสงระหวางกัน
จากเดิมที่คํานวณจากราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 60 ไปเปนราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 35  

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เงินสดในมือ 398,244.47       349,069.02       208,244.47       131,815.02       

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 14,586,970.27   2,078,789.95     454,573.75       79,510.78         

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 16,678,631.57   12,231,884.75   347,015.63       668,863.84       

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 31,663,846.31   14,659,743.72   1,009,833.85     880,189.64       

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คาง
ชําระไดดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหน้ีการคา - อ่ืน ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 57,426,621.78   27,410,119.08   8,827.50          94,015.55         

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 75,188,067.32   50,008,476.30   22,533,003.08   4,688,023.80     

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 11,077,890.34   5,534,658.81     5,367,495.10     712,918.83       

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 428,025.27       6,095,778.53     172,893.62       -                  

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 16,050,612.67   9,785,798.75     1,339,887.18     1,339,887.17     

      รวม 160,171,217.38 98,834,831.47   29,422,106.48   6,834,845.35     

   หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (17,183,857.44)  (23,237,536.96)  (1,514,887.17)    (1,514,887.17)    

      รวมลูกหน้ีการคา - อ่ืน ๆ 142,987,359.94 75,597,294.51   27,907,219.31   5,319,958.18     

ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                  -                  7,047,720.11     7,377,547.25     

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                  -                  47,594,021.02   26,730,502.51   

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                  -                  -                  381,403.86       

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                  108,408.12       -                  108,408.12       

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108,408.12       -                  214,505.47       -                  

      รวม 108,408.12       108,408.12       54,856,246.60   34,597,861.74   

   หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (108,408.12)      (108,408.12)      (108,408.12)      (108,408.12)      

      รวมลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                  -                  54,747,838.48   34,489,453.62   

         ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 142,987,359.94 75,597,294.51   82,655,057.79   39,809,411.80   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2551 และ  2550  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 23,345,945.08   11,704,854.68   1,623,295.29     2,398,093.10     

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ 3,325,360.74     13,837,033.06   -                  -                  

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (9,379,040.26)    (2,195,942.66)    -                  (774,797.81)      

ยอดคงเหลือ 17,292,265.56   23,345,945.08   1,623,295.29     1,623,295.29     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

8. รายไดคางรับ - สุทธิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดคางรับคงเหลือ สรุปไดดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

รายไดคางรับ 5,637,210.27     21,292,668.50   1,972.60          -                  

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (350,000.00)      -                  -                  -                  

รายไดคางรับ - สุทธิ 5,287,210.27     21,292,668.50   1,972.60          -                  

หน้ีสงสัยจะสูญในระหวางป 350,000.00       -                  -                  -                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับ
ที่เกินกําหนดรับชําระเปนระยะเวลา 2 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

79

 

9. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

รถเครน 67,169,497.91   82,745,704.41   67,169,497.91   84,517,077.06   

รถโฟลคลิฟท 39,412,642.91   46,926,423.75   41,917,333.51   46,926,423.75   

หางเทรลเลอร 1,367,345.06     2,614,690.11     1,367,345.06     2,614,690.11     

รถขนสง 988,202.51       763,740.50       1,063,740.50     763,740.50       

อะไหลและอุปกรณ 6,357,043.24     4,015,779.71     6,757,042.24     4,015,779.71     

สินคาระหวางทางและงานระหวางประกอบ 7,322,742.82     4,547,826.16     7,322,742.82     4,547,826.16     

รวม 122,617,474.45 141,614,164.64 125,597,702.04 143,385,537.29 

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (22,030,602.45)  (19,378,013.22)  (22,030,602.45)  (19,378,013.22)  

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 100,586,872.00 122,236,151.42 103,567,099.59 124,007,524.07 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผือ่มูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 19,378,013.22   7,391,224.13     19,378,013.22   7,391,224.13     

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 2,652,589.23     11,986,789.09   2,652,589.23     11,986,789.09   

หัก กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง -                  -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ 22,030,602.45   19,378,013.22   22,030,602.45   19,378,013.22   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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10. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

ลูกหน้ีอ่ืน 31,546,122.89   11,241,815.90   22,593,066.52   7,039,162.76     

คาใชจายจายลวงหนา 4,604,022.35     6,384,718.58     1,777,940.08     2,863,037.80     

เงินมัดจํา -                  661,226.50       -                  -                  

อ่ืนๆ 8,484,684.58     17,282,622.23   1,122,398.88     10,197,174.83   

รวม 44,634,829.82   35,570,383.21   25,493,405.48   20,099,375.39   

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,549,759.94)    (3,595,759.94)    -                  -                  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 41,085,069.88   31,974,623.27   25,493,405.48   20,099,375.39   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
 สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 3,595,759.94     3,461,779.16     -                  -                  

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ -                  133,980.78       -                  -                  

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (46,000.00)        -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ 3,549,759.94     3,595,759.94     -                  -                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2551 2550 2551 2550 2551 2550

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 เฮฟวี่ลิฟท 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   

ราคาทนุทนุชําระแลว

(หนวย: บาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 

12.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืน 45,820,560.75   45,820,560.75   -                  -                  

หกั คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (45,820,560.75)  (45,820,560.75)  -                  -                  

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ -                  -                  -                  -                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนเกิดจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไปค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงิน

ใหกับลูกหนี้การคา ซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 24) 

13. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการใหธนาคาร

ออกหนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 36) 
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14. ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินเพ่ือขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท

กําหนดระยะเวลา 3.5 ป ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผอนชําระจาํนวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ 
ละ 0.04 ลานบาท  

โดยลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป า มูลค า มูลคาปจจุบัน

1 0.5                       0.46                       

2 - 3 0.36                       0.35                       

0.90                       0.81                       

ินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

คาเชาขั้นต่ํ าปจจุบัน คาเชาขั้นต่ํ

4 0.46                       0.54                       

0.35                       0.36                       

0.81                       0.90                       

งบการเง

 
 

2551 2550 2551 2550

ลูกหน้ีจากการขายผอนชําระ 808,174.66       1,218,383.28     808,174.66       1,218,383.28     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

(หน

ที

วย: บาท)

่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
าทุนราค

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 478,361,102.45      7,001,939.29          125,545,196.28      14,039,821.32        29,339,978.25        37,395,841.24        1,085,379,446.97        3,563,066.00               4,393,764.30             1,785,02        
ิ

0,156.10
เพ่มขึ้น / โอนเขา -                          -                          1,738,317.76          2,900,311.30          1,454,695.56          4,476,895.74          103,170,640.44           -                               203,370,005.86         317,11           

าย / โอนออก -
0,866.66

จําหน                           -                          -                          (509,600.00)            (645,966.72)            (7,074,627.05)         (150,489,787.72)          -                               (5,770,752.76)           (164,49          
 วันที

0,734.25)
ณ ่ 31 ธันวาคม 2550 478,361,102.45      7,001,939.29          127,283,514.04      16,430,532.62        30,148,707.09        34,798,109.93        1,038,060,299.69        3,563,066.00               201,993,017.40         1,937,64        
ิ

0,288.51
เพ่มขึ้น / โอนเขา 6,794,132.00          -                          2,344,340.51          1,759,955.37          1,074,396.25          13,166,055.92        593,462,751.11           -                               299,162,504.91         917,76           

าย / โอนออก -
4,136.07

จําหน                           -                          -                          (1,937,706.24)         (660,772.49)            (9,017,305.71)         (216,244,303.91)          -                               (385,881,468.93)       (613,74          
 วันที

1,557.28)
ณ ่ 31 ธันวาคม 2551 485,155,234.45      7,001,939.29          129,627,854.55      16,252,781.75        30,562,330.85        38,946,860.14        1,415,278,746.89        3,563,066.00               115,274,053.38         2,241,66        

สื
2,867.30

คาเ ่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -                          3,402,763.76          47,018,379.25        10,327,896.89        22,128,995.70        18,464,231.60        397,430,439.64           1,281,643.63               -                            500,054,350.47           

สืคาเ ่อมราคาสําหรับป -                          1,315,346.57          6,298,431.37          1,698,828.23          2,616,647.56          6,753,393.90          157,461,327.96           99,999.96                    -                            176,243,975.55           
าย -จําหน                           -                          -                          (102,254.28)            (314,402.18)            (4,861,030.65)         (80,530,386.47)            -                               -                            (85,808,073.58)            

 วันทีณ ่ 31 ธันวาคม 2550 -                          4,718,110.33          53,316,810.62        11,924,470.84        24,431,241.08        20,356,594.85        474,361,381.13           1,381,643.59               -                            590,490,252.44           
สืคาเ ่อมราคาสําหรับป -                          1,296,256.59          6,379,145.58          2,223,967.47          2,184,800.73          6,521,938.55          168,479,169.39           99,999.95                    -                            187,185,278.26           
าย -จําหน                           -                          -                          (828,847.35)            (478,451.44)            (6,389,559.86)         (91,694,281.66)            -                               -                            (99,391,140.31)            

 วันที 31 ธันวาคม 2551 -ณ                           6,014,366.92          59,695,956.20        13,319,590.96        26,137,590.37        20,488,973.54        551,146,268.86           1,481,643.54               -                            678,284,390.39           
ผืคาเ ่อการดอยคา

ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,000,000.00               -                               -                            1,000,000.00               
 วันทีณ ่ 31 ธันวาคม 2551 -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,928,000.60               -                               -                            2,928,000.60               
าสุทธิทางบัญชีมูลค

ณ วันที 31 ธันวาคม 2550 478,361,102.45      2,283,828.96          73,966,703.42        4,506,061.78          5,717,466.01          14,441,515.08        562,698,918.56           2,181,422.41               201,993,017.40         1,346,15        
 วันที 31 ธันวาคม 2551 485,155,234.45

0,036.07
ณ       987,572.37             69,931,898.35        2,933,190.79          4,424,740.48          18,457,886.60        861,204,477.43           2,081,422.46               115,274,053.38         1,560,45        

งบการเงินรวม

0,476.31
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บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบริษัทอื่นเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ระยะเวลาเชา 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.03 ลานบาท และระยะเวลาเชา 4 เดือน 

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

- ระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.42 ลานบาท โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2551 บริษัทไดทําสัญญาเชาฉบับใหม มีกําหนดระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีอัตราคา
เชาเดือนละ 0.42 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดใหบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด เชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัท
โดยมีระยะเวลาเชา 12 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มอีัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ล

 

านบาท โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 

2552 บริษัทไดขยายระยะเวลาเชาออกไปอีก 12 เดือนเปนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลาน
บาท 

ในป 2551 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

เปนจํานวนเงิน 1.93 ลานบาท (ป 2550: 1 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของทรัพยสินถาวรของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนเงิน 
176.29 ลานบาท (ป 2550: 152.18 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเส่ือมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

คาเส่ือมราคาของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 172.68 ลานบาท (ป 2550: 159.12 ลานบาท) แสดง

รวมอยูในตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 14.51 ลานบาท (ป 2550: 17.12 ลานบาท) แสดงรวมอยูใน
คาใชจายในการขายและบริหาร 

 

ที่ดินและอาคารใหเชา – บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดใหบุคคลธรรมดารายหนึ่งเชาอาคารดังกลาว 

โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 7,000 บาท 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอยบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 109.07 ลาน

บาท (ป 2550: 69.81 ลานบาท) และรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางป 
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(

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง

อุปกรณ และเครื่องใช อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

คาทุน

หนวย: บาท)

รวม

รา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 457,187,219.37       6,345,543.21           51,405,727.28        4,074,798.25           8,571,249.73        8,178,028.04           284,664,736.97       637,147.89              821,        

ิม่ขึ

064,450.74

เพ ้น / โอนเขา -                          -                          -                         166,089.60              1,101,361.07        1,533,999.94           9,173,504.17           189,639,256.56       201,        

ําหนาย / โอนออก -                          -

614,211.34

จ                           -                         (39,000.00)              (182,139.18)          (1,829,999.94)         (57,581,153.13)        (430,962.31)            (60,         

 วันที่ 31 ธันวาคม 2550 457,187,219.37       6,345,543.21

063,254.56)

ณ            51,405,727.28        4,201,887.85           9,490,471.62        7,882,028.04           236,257,088.01       189,845,442.14       962,        

ิม่ขึ

615,407.52

เพ ้น / โอนเขา 6,794,132.00           -                          -                         210,039.97              259,099.72           10,110,203.44         285,667,264.54       172,047,239.43       475,        

ําหนาย / โอนออก -                          -

087,979.10

จ                           -                         -                          -                       (3,512,282.71)         (4,223,840.28)         (246,847,144.44)      (254       

 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 463,981,351.37       6,345,543.21

,583,267.43)

ณ            51,405,727.28        4,411,927.82           9,749,571.34        14,479,948.77         517,700,512.27       115,045,537.13       1,183,     

าเสื่อมราคาสะสม

120,119.19

ค

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 -                          2,821,253.87           7,962,708.03          2,174,602.81           5,325,669.28        3,104,509.35           52,181,999.77         -                          73          

าเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,269,108.24

,570,743.11

ค            2,570,285.91          757,591.61              1,134,187.54        1,681,776.62           29,677,919.64         -                          37          

ําหนาย -                          -

,090,869.56

จ                           -                         (30,855.72)              (135,635.66)          (914,595.86)            (20,919,673.16)        -                          (22         

 วันที่ 31 ธันวาคม 2550 -                          4,090,362.11

,000,760.40)

ณ            10,532,993.94        2,901,338.70           6,324,221.16        3,871,690.11           60,940,246.25         -                          88          

าเสื่อมราคาสําหรับป -                          1,269,108.24

,660,852.27

ค            2,570,285.91          671,792.71              1,070,268.05        2,507,043.52           41,286,961.59         -                          49          

ําหนาย -                          -

,375,460.02

จ                           -                         -                          -                       (1,964,648.69)         (3,335,636.32)         -                          (5           

 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                          5,359,470.35

,300,285.01)

ณ            13,103,279.85        3,573,131.41           7,394,489.21        4,414,084.94           98,891,571.52         -                          132        

ูลคาสุทธิทางบัญชี

,736,027.28

ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 457,187,219.37       2,255,181.10           40,872,733.34        1,300,549.15           3,166,250.46        4,010,337.93           175,316,841.76       189,845,442.14       873,        

 วันที่ 31 ธันวาคม 2551 463,981,351.37       986,072.86              38,302,447.43        838,796.41              2,355,082.13        10,065,863.83         418,808,940.75       115,045,537.13       1,050,     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

954,555.25

ณ 384,091.91
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คาเส่ือมราคาของบริษัทสําหรับป 2551 จํานวนเงิน 44.13 ลานบาท (ป 2550: 30.69 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจาก

การใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 5.25 ลานบาท (ป 2550: 6.40 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขาย
และบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัท จํานวนเงิน 23.77 ลานบาท (ป 2550: 
20.86 ลานบาท) ไดจําหนายคาเส่ือมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทบางสวนไดใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

ในป 2551 บริษัทไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 0.89 ลานบาท (ป 2550: 36.66 
ลานบาท) และรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางป 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและยานพานะของกลุมบริษัท จํานวนเงิน 

739.99 ลานบาท (ป 2550: 420.17 ลานบาท) และเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 360.07 ลานบาท (ป 2550: 178.74 ลานบาท) 
เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 

16. ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

ป 2549 บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดตรวจพบที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานที่เกิดจากการที่
กรรมการบริษัทยอยไดรับมาจากการรับชําระหนี้สินสวนตัวในป 2546 และ 2547 โดยระบุกรรมสิทธิ์เปนของบริษัทยอยและ
ไมมีการบันทึกบัญชีแตอยางใด ที่ประชุมกรรมการบริษัทยอยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ไดมมีติใหบันทึกบัญชีที่ดิน
ดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัทยอยและเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวนเงิน 3.98 ลานบาท 
ตามสัญญาจะซื้อจะขายและมีมติใหกรรมการบริษัทยอยซื้อท่ีดินดังกลาวคืนจากบริษัทยอยดวยราคาประเมินจากผูประเมิน
ราคาอิสระหรือราคาทุนแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

ในระหวางป 2550 บริษัทยอยดังกลาวไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานดังกลาวราคาทุน 3.98 ลานบาทใหกับ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน (บุตรของกรรมการบริษัท) และกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงิน 1.40 ลานบาทและ 9 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งเปนราคาประเมนิจากผูประเมินราคาอิสระ โดยบริษัทยอยไดรับรูกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวน
เงิน 6.42 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุน 

ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดจําหนายที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานราคาทุน 
2.07 ลานบาทใหกับกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงิน 2.23 ลานบาท ซึ่งเปนราคาประเมนิจากผูประเมินราคาอิสระ โดย
บริษัทยอยไดรับรูกําไรจากการจําหนายที่ดินดังกลาวจํานวนเงิน 0.12 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการขายจํานวน 0.04 
ลานบาท) ในงบกําไรขาดทุน 

17. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของกิจการ ตลอดจนผลประโยชนจากการ
ทําประกันภัยส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทยังค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

นอกจากนี้กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท 
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18. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 27,993,132.34     20,859,076.31     11,494,535.10     6,322,879.87       

เงินมัดจํา 7,921,972.43       667,522.50         7,255,299.43       642,383.00         

อ่ืนๆ 1,603,270.95       4,464,111.84       1,430,081.34       1,430,081.34       

รวม 37,518,375.72     25,990,710.65     20,179,915.87     8,395,344.21       

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,093,208.74)      (4,779,729.38)      -                    -                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 36,425,166.98     21,210,981.27     20,179,915.87     8,395,344.21       

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 4,779,729.38     1,829,729.38     -                  -                  

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ -                  2,950,000.00     -                  -                  

หกั กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (3,686,520.64)    -                  -                  -                  

ยอดคงเหลือ 1,093,208.74     4,779,729.38     -                  -                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 41,212,441.28   20,252,101.62   28,218,948.90   17,934,090.69   

ตั๋วสัญญาใชเงิน 20,000,000.00   56,100,000.00   20,000,000.00   56,100,000.00   

ทรัสตรีซีทส 68,489,265.65   28,297,174.01   68,489,265.65   28,297,174.01   

รวม 129,701,706.93 104,649,275.63 116,708,214.55 102,331,264.70 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 72 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ จํานวนเงิน 55 ลาน
บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MRR+2, MOR+0.5 และ MOR ตอป และมีวงเงินสินเชื่ออ่ืนอีก 
จํานวนเงิน 441 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และ จํานวนเงิน 421 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอตัรา
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรบางสวน เปนหลักทรัพย
ค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารรวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 17) 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง วงเงินจํานองจํานวน 120 ลานบาท รวมทั้งกรรมการบริษัทยังคงค้ําประกันเงินกู
ในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

20.  เจาหนี้การคา 

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เจาหน้ีการคาในประเทศ 27,219,147.33   24,970,422.18   104,164,198.37 93,803,352.17   

เจาหน้ีการคาตางประเทศ 176,414,316.95 308,618.42       176,414,316.95 308,618.42       

รวมเจาหน้ีการคา 203,633,464.28 25,279,040.60   280,578,515.32 94,111,970.59   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

21. เงินกูยืมระยะส้ันอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดกูยืมเงินจากบริษัทอื่น (ลูกคาของบริษัท) เพ่ือ

ใชในการดําเนินงาน คิดดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอป โดยมีเง่ือนไขใหบริษัทอื่น หักเงินจากบริษัทยอยที่จะไดรับชําระจากการ
ใหบริการในงวดสุดทาย 
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

ประมาณการหนี้สิน 1,254,782.75     7,282,784.47     -                  6,028,001.72     

เจาหน้ีอื่น 1,349,838.44     947,649.85       63,621.00         -                  

เงินมัดจํารับ 56,900.00         102,090.00       -                  -                  

อื่น ๆ 15,570,206.18   11,215,249.72   3,098,312.07     1,691,392.47     

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 18,231,727.37   19,547,774.04   3,161,933.07     7,719,394.19     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
23. หนี้สินระยะยาว 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เงินกูยืมจากธนาคาร 76,832,000.00    226,530,631.90    57,500,000.00    211,598,559.28   

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 444,746,496.98   444,223,382.15    210,917,379.21   268,653,121.16   

หน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                   3,821,714.10       -                   -                   

รวม 521,578,496.98   674,575,728.15    268,417,379.21   480,251,680.44   

หกั สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (221,016,245.15)  (230,233,176.40)   (135,616,165.94)  (147,212,642.27)  

หน้ีสินระยะยาว - สุทธิ 300,562,251.83   444,342,551.75    132,801,213.27   333,039,038.17   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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เงินกูยืมจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้

 มูลหน้ี (พันบาท)       

เจาหนี้ 2551  2550  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 
บริษัทใหญ          

ธนาคาร 57,500  211,500  ธ.ค. 2549 – ธ.ค. 
2554 

 MLR ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

โดยชําระเงินตนเดือนละ 4.50 ลานบาท 
ธนาคาร -    99  เม.ย. 2546 – ม.ค. 

2551 
 MRR ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 

เดือนละ 0.06 ลานบาท 
บริษัทยอย         
ธนาคาร 19,332  -  ต.ค. 2551 – ต.ค. 

2556 
 MLR  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 60 งวด 
ธนาคาร -  14,932  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 

2556 
 MLR + 1.5 ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

รวม 84 งวด 
รวม 76,832  226,531      

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 58.01 

ลานบาท (ป 2550: 57.83 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 54 ลานบาท (ป 2550: 54.10 ลานบาท) 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวน ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
ยังคงค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 17) 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพ่ือขอผอนปรน
เง่ือนไขในการชําระหนี้ โดยสัญญาระบุใหบริษัทยอยทําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.25 

ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR+1.50 ตอป เร่ิมชําระงวดแรกนับต้ังแตเดือน กุมภาพันธ 2551 และใหเสร็จส้ินกอนหรือ
ภายในเดือนมกราคม 2558 ตอมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระหนี้เงินกูยืมจากธนาคารสวน
ที่เหลือแลวทั้งจํานวน  

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญากูยืมเงินจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
เปนจํานวนเงิน 20 ลานบาทพรอมกับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนเงิน 15 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอม
ส่ิงปลูกสรางเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและการค้ําประกันโดยบริษัทใหญ โดยบริษัทยอยไดรับเงินกูยืม
ดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551   

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน เพ่ือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระ
คาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 10.83 ลานบาท และ 9.49 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หนี้สินภายใตสัญญา
เชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 163.01 ลานบาท (ป 2550: 170.94 ลานบาท) สําหรับงบการเงิน

รวม และจํานวนเงิน 81.62 ลานบาท (ป 2550 : 93.11 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะ
ยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  
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นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน คาเชาขั้นต่ํา มูลคาปจจุบัน

1 199.87                 163.01                 101.93                 81.62                   

2 - 5 316.29                 281.74                 149.95                 129.30                 

516.16                 444.75                 251.88                 210.92                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 
ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ โดยไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับ
บริษัทลีสซิ่งหลายแหง มูลคาตามสัญญารวมประมาณ 270.94 ลานบาท (ป 2550: 312.36 ลานบาท) ซึ่งบางสัญญา
กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท (ดูหมายเหตุ 17)  

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอยผิดนัดชําระเงินกูดังกลาว
และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ซึ่งบริษัทยอยตองจาย
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามรายละเอียด เง่ือนไขที่ตองปฏิบัติและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 1.46 
ลานบาท แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระหนี้สินภายใต
สัญญาปรับโครงสรางหนี้สวนที่เหลือแลวทั้งจํานวน

24. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บรษิัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทํา
สัญญาเชาทางการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนใน
กรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เน่ืองจากลูกคาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวใน
สัญญารับสภาพหนี้ โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวใน
นามสวนตัวเต็มวงเงิน 

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัท

ยอยจะเรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัท
ยอยรวมท้ังกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ใน

อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 
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เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเง่ือนไขการชําระหนี้
เปล่ียนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมา
รวมเปนหนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับน้ี 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุ
ในตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้จํานวน 60.03 ลานบาท 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการ

จายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 
มิถุนายน 2549 จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับ
มูลหนี้ที่สูงเกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไว
ในบันทึกขอตกลงโดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะ
ชนะคดี ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน 

25. หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เงินคํ้าประกนั 10,013,560.52   12,405,564.36   218,926.00       296,531.50       

เงินมัดจํารับ -                  -                  95,700.00         95,700.00         

หน้ีสินไมหมุนเวยีนอื่น 10,013,560.52   12,405,564.36   314,626.00       392,231.50       

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 
26. ทุนเรือนหุน 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 100 ลานหุน เปดให

ประชาชนจองซื้อหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ 2551 โดยเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ในราคา
หุนละ 2.80 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินรวม 280 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการจําหนายหุนเพ่ิมทุน

ดังกลาว จํานวนเงิน 20.45 ลานบาท เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปน 450 ลาน
บาท โดยออกหุนสามัญใหมอีกจํานวน 100 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ หุนเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว ที่ประชุมฯไดมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาและกําหนดราคา วิธีการเสนอขาย และระยะเวลา ตลอดจนพิจารณาและ
กําหนดวิธีการจัดสรรหุนในสวนที่เหลือจากการจองซื้อใหประชาชนทั่วไป  
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27. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวามูลคาหุน

ที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปน
เงินปนผลไมได 

28. สํารองตามกฎหมาย 

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

29. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.1 บาท รวมเปนจํานวน

เงิน 45 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาทและจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.05 ลานบาท 

30. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

รายไดจากการบริการอื่น 1,015,098.12     1,361,527.31     17,371,983.83   16,361,527.31   

รายไดคาเชา 5,053,200.00     5,176,100.00     1,748,400.00     1,748,400.00     

ดอกเบี้ยรับ 323,665.00       609,757.91       209,329.85       258,230.84       

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,082.82          706,463.07       -                  688,210.74       

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 1,824,963.98     8,182,319.58     155,443.40       489,683.96       

อื่น ๆ 18,481,631.17   4,251,679.00     1,205,683.74     1,712,018.81     

รวมรายไดอื่น 26,701,641.09   20,287,846.87   20,690,840.82   21,258,071.66   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
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31. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

วสัดสุิ้นเปลืองใชไป 26,233,719.57   19,541,593.63   26,233,719.57   19,541,593.63   

เงินเดอืนและคาแรงและผลประโยชน

    อื่นของพนักงาน 127,852,409.18 125,155,080.54 53,632,677.17   51,409,565.90   

คานํ้ามัน 25,441,986.89   24,812,318.02   2,005,693.60     1,807,321.09     

คาเชาและคาขนสง 29,091,023.34   13,897,479.91   1,130,789.07     451,450.00       

คาเบี้ยประกนั 9,362,360.86     9,148,783.24     2,887,866.14     2,024,295.06     

คาซอมแซมสินทรัพยใหเชา 15,502,453.38   14,119,132.84   1,024,680.03     2,508,218.70     

คาเสื่อมราคา 187,185,278.26 176,243,975.55 49,375,460.02   37,090,869.56   

คานายหนา 14,678,423.01   4,821,095.02     5,496,812.89     1,228,895.79     

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 24,232,397.08   -                  24,232,397.08   -                  

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

32. คาใชจายทางการเงิน 

คาใชจายทางการเงินสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

ดอกเบี้ยจาย 73,967,509.13   74,136,866.03   42,188,188.21   48,658,034.68   

คาธรรมเนียมธนาคาร 826,418.50       250,230.00       600,000.00       200,000.00       

รวมคาใชจายทางการเงิน 74,793,927.63   74,387,096.03   42,788,188.21   48,858,034.68   

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

33.  ภาษีเงินได 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2551 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี จํานวนเงิน 20 ลานบาท
แรก เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
บริษัทไดคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรทางภาษีสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  ในอัตรารอยละ 20 
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34. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัท 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 876,925.81 บาท (ป 2550 : 683,198.27 บาท) 

35. คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 

2551 2550 2551 2550

เงินเดอืนและคาแรง 109,521,551.85 112,520,660.44 45,899,799.76   45,118,574.58   

โบนัส 9,736,202.61     4,805,969.42     4,673,350.59     3,585,124.00     

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ประกนัสังคม 4,848,408.85     4,447,613.50     1,830,075.81     1,697,203.27     

อื่น ๆ 3,746,245.87     3,380,837.18     1,229,451.01     1,008,664.05     

รวม 127,852,409.18 125,155,080.54 53,632,677.17   51,409,565.90   

จํานวนพนักงาน ณ วนัสิ้นป (คน) 431                 449                 131                 138                 

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

ภาระผูกพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราคาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมายเดือนละ 0.05 ลานบาท 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 279.22 ลานบาท 

- จากสัญญาซื้อกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 12.24 ลานบาท 

- เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ เปนจํานวน 38.57 ลานเยน 
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บริษัทยอย 

ภาระผูกพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.36 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 
1.25 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 
ลานบาท 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 261.10 ลานบาท 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท และมีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวน
เงิน 0.96 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 39) 

- บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด มคีดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย ประมาณ 1.32 
ลานบาท  
(ดูหมายเหตุ 39) 

37. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 ไดดังนี้ 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 672,360      669,757      (552,562)              789,555      

ตนทุน (491,302)     (575,939)     533,712               (533,529)     

กําไรขั้นตน 181,058      93,818        (18,850)                256,026      

รายไดอ่ืน 26,701        

คาใชจายในการขายและบริหาร (159,244)     

คาใชจายทางการเงิน (74,794)       

ภาษีเงินได (17,136)       

กําไรสุทธิ 31,553        

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,560,450   

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,925,591   

(หนวย: พันบาท)

 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จากการขาย จากการบริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 444,966      673,131      (396,783)              721,314      

ตนทุน (309,693)     (561,685)     442,990               (428,388)     

กําไรขั้นตน 135,273      111,446      46,207                 292,926      

รายไดอ่ืน 20,288        

คาใชจายในการขายและบริหาร (142,412)     

คาใชจายทางการเงิน (74,387)       

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)
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38. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบัญช ี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน

เยน -            628.34       -            95.70         

(หนวย: ลาน)

2551 2550

         
  

ความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อท่ีระมัดระวัง
และการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจาก
การเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 มูลคายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน โดยสวน
ใหญเปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึงทําให
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
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39. คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอ
เลิกสัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกบัเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุ
วา ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2545 จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขน
ยายบริวารออกจากพื้นที่ และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งส้ิน จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมา
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคย
ทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทํา
สัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 36) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท

ยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไม
รับจนกวาคดีจะส้ินสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละ
สิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวนดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น ตอมาบริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคา
เชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีตั้งสํารองเผื่อความเสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตาม
จํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท
ยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 10.67 ลานบาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้น
มากกวาจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้ง
จํานวน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายทุนทรัพย ประมาณ 1.32 ลานบาท เน่ืองจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้นบริษัท
ยอยจึงยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท อยางไรก็
ตามบริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความ
เสียหายเพ่ิมขึ้นจากที่บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผดิชอบคาใชจายทั้งจํานวน ซึ่งคดี
ดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

- จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาทและขอหา
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คจาํนวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท โดยคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาล อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาว
บรษิัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย ซึ่งบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลว
กอนหนานี้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 (ดูหมายเหตุ 24) 
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40. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัดไดทําสัญญาเชาทางการเงิน
กับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญารวมเปนจํานวนเงิน 1.69 ลานบาท 

41. การจัดประเภทรายการใหม 

รายการในงบการเงินของป 2550 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2551 เพ่ือให
สามารถเปรียบเทียบกันได 

42. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 
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