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ขอมูลทางการเงินโดยสรปุ 
           หนวย : ลานบาท 

 2550 
งบการเงิน

รวม 

+ / -  
(%) 

2551 
งบการเงิน

รวม 

+ / - 
(%) 

2552 
งบการเงิน
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+ / - 
(%) 

 
 
สินทรัพยหมุนเวียนรวม 
สินทรัพยรวม 
หนี้สินหมุนเวียนรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
 

 
 

275.45 
1,652.16 

499.38 
954.59 
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- 3.43 
+ 3.80 
+ 4.19 
- 1.88 

+ 12.74 

 
 

322.38 
1,926.34 
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943.67 

 
 

+ 17.04 
+ 16.60 
+ 34.89 
+ 2.94 

+ 35.28 
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รายไดจากการขาย 
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 
รายไดรวม 
กําไรขั้นตน 
EBITDA 
กําไรสุทธิ 
 

 
 

253.86 
467.45 
721.31 
292.93 
388.50 
78.82 
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316.36 
473.19 
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369.06 
31.55 

 
 

+ 24.62 
 + 1.23 
+ 9.46 
- 12.60 
- 5.01 

- 59.97 
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อัตรากําไรขั้นตน (%) 
อัตรากําไรสุทธิ (%)  

 
 

0.55 
1.37 
6.14 

       11.98 
40.61 
10.93 
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8.47 

      3.85 
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร    
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

เศรษฐกิจไทยในป 2552 ยังคงไดรับผลกระทบตอเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีปญหามาตั้งแตป 2551 แมที่
ผานมารัฐบาลในประเทศตางๆจะพยายามกระตุนเศรษฐกิจกันอยางเต็มที่ และมีแนวโนมที่เศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟนตัวอยาง
ชาๆ โดยเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญของไทยเชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน เปนตน ซึ่งเปนผลดีกับเศรษฐกิจไทยที่
พ่ึงพารายไดสงออกเปนสําคัญ ทําใหสามารถสงสินคาออกไปขายไดมากขึ้น แตปจจัยภายในประเทศ เชน สถานการณทาง
การเมืองที่ยังมีความไมแนนอนและความขัดแยงกันอยู สูงสงผลตอการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ และภาคอสังหาริมทรัพย รวมถึงวิกฤตการณส่ิงแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ยัง
ไมมีความชัดเจนวาจะมีแนวทางแกไขอยางไร ก็สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ทําใหเกิด
การชะลอการลงทุนและการกอสราง ประกอบกับความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อสถาบันการเงินทําใหหลายธุรกิจเริ่ม
ประสบปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

 

จากผลกระทบดังกลาว สงผลใหบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีรายไดรวม  472.3 ลานบาท ลดลง
จากป 2551 (789.6 ลานบาท) รอยละ 40  โดยมีรายไดจากการขาย  126.6 ลานบาท ลดลงจากป 2551 (316.4 ลานบาท) 
รอยละ 60 เนื่องจากสินคาที่บริษัทขายเปนเครื่องจักรกลหนักที่มีราคาสูง ผูซื้อสวนใหญตองพ่ึงพาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ในการชําระคาสินคา ในขณะที่สถาบันการเงินก็เขมงวดในการปลอยสินเชื่อและไมคอยมั่นใจในภาวะธุรกิจ ผูซื้อจึงหาแหลง
เงินทุนไดยาก ประกอบกับผูซื้อที่มีศักยภาพทางการเงินก็ขอเล่ือนการสงมอบรถออกไปเปนในป 2553 สวนรายไดจากการ
ใหบริการเชาและขนสง มีจํานวน 345.7 ลานบาท ลดลงจากป 2551 (473.2  ลานบาท) รอยละ 27 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมที่ชะลอตัวลง และวิกฤตการณส่ิงแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําใหบริษัทตองระมัดระวังในการรับงานเชา
และขนสงมากขึ้น โดยเนนการบริหารสภาพคลองทางการเงินมากกวารายรับซึ่งอาจจะไมไดรับการชําระหนี้ ผลจากรายรับที่
ลดลงทําใหบริษัท ขาดทุน 93.6 ลานบาทโดยสวนใหญเปนการขาดทุนจากคาเสื่อมราคาเครื่องจักรซึ่งมีอยูเกือบ 200.0 ลาน
บาท และการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ เพ่ิม 21.2 ลานบาท  

 

ธุรกิจของบริษัทฯเปนการใหบริการงานเชาและขนสงกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมหนักเปนสวนใหญ ซึ่งเปนกลุม
ลูกคาที่เติบโตควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ บริษัทยังมีความมั่นใจเต็มเปยมในศักยภาพที่มีอยูทั้งในดานของเครื่องมือ
จักรกลหนัก และบุคลากร ในการรองรับการเติบโตดวยการใหบริการที่เปนเลิศ ในราคาที่เหมาะสม ตามเจตจํานงที่ตองการ
ใหบริการลักษณะนี้อยูในมือของคนไทย อยางไรก็ตาม ดวยสถานการณทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงคอนขางรวดเร็วและมี
ผลกระทบในวงกวางมากขึ้น บริษัทยังคงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และยังตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องทั้งในดานเครื่องจักรกลหนัก และบุคลากร รวมถึงการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจและการหาชองทางการ
ทําธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทใหมีการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

 
 

 
 

…………………………… 
(นายธงไชย  แพรรังสี) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน คือ นายวัชรินทร  ดวงดารา  
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ  นายเจษฎา  พรหมจาต และ นางวีระวรรณ  บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการ
อิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด   
 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทฯให
กํากับดูแล โดยในรอบปบัญชี 2552 ไดจัดใหมีการประชุมทัง้ส้ิน 11 ครั้ง ซึ่งในการประชุมไดใหผูบริหาร ฝายตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชีรับอนุญาตเขาชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ไดดังนี้  
 
1. สอบทานใหมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
  สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2552 ของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชี รวมท้ังการเปดเผย
ขอมูลที่เปนสาระสาํคัญ และรับทราบขอสังเกตของผูสอบบัญชี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี
การแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหารและฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํา และการ
เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 
 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก เชน 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสําหรับป 2552  และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผล
การตรวจสอบ และขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน โดยไดเสนอฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแกไขตาม
ควรแกกรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหนาการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

 
3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในดานตางๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  การบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฎิบัติงานสําหรับธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน  รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสําหรับแผนการลงทุน 
เปนตน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

 
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศและ
ขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 
5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ตอไป ใหแตงตั้ง นายอธิพงษ อธิพงษสกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 
หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงาน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิทจํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเสนอแนะจํานวน
เงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2553 
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6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
  รับทราบการทํารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของและ/ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่ผูสอบบัญชีได
เปดเผยในงบการเงินรวม เห็นวารายการระหวางกันของบริษัทที่เกี่ยวของหรือบริษัทที่เคยเปนบริษัทที่เกี่ยวของในอดีต 
ลดลงจากปกอนหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยทั่วไปรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการทางการคาปกติทั่วไปที่เกดิขึ้นในอดีต 
สําหรับรายการที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับกรรมการนั้นเปนไปตามสัญญาและขอตกลงที่มีระหวางกัน และในสวนของเงิน
กูยืมนั้นเปนไปเพ่ือเสริมสภาพคลองโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เชื่อถือ
ได มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และ
ระบบการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
 
 
 
        .............................................. 
                 นายวัชรินทร   ดวงดารา 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมูลทั่วไป 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ผูสอบบัญชี 
 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต :    นายบรรจง  พิชญประสาธน 
เลขทะเบียน  : 7147   
บริษัท   : เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
โทรศัพท  : 0-2645-0109 
โทรสาร    : 0-2645-0110 



บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2552 

 

                              

7

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 
 
 

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  

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

ที่ต้ังบริษัทยอย : บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) 
42/51 หมู14 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

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

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

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

Home Page : www.chukai.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107548000412 

โทรศัพท : 0-2715-0000, 0 -2316 -2873 -7 
โทรสาร : 0-2316-6574, 0-2316-6637   
ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท 

ทุนเรียกชําระแลว : 450,000,000 บาท 
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ประวัตคิวามเปนมาโดยสรุป       
 

กลุมบริษัทฯไดกอต้ังขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ต้ังแตป 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกล
หนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการ
กอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก 
หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ โดยเปนการดําเนินงานภายใต บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ตอมา
เมื่ออุตสาหกรรมตาง ๆ มีการขยายตัว คุณธงไชย แพรรังสี จึงไดมีการจัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 
โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ และในป 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังไดมีการจัดตั้ง บริษัท ชูไก จํากดั (“CRANE”) 
ขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจนําเขาเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศเพื่อจําหนายตอใหกับลูกคา รวมถึงใหการบริการซอมและ
จําหนายอะไหล ใหกับบริษัทในกลุมและลูกคาทั่วไป ตอมาในป 2547 กลุมบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนและการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัทฯใหม บริษัท ชูไก จํากัด ไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง 

จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) และในป 2549 ไดเขา

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) นอกจากนี้ยังไดมีการปรับเปล่ียนลักษณะการ

ประกอบธุรกิจใหม โดย บริษัท ชูไก จํากัด (“CRANE”) จะทําหนาที่ในการจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรเปนหลัก สวน
บริษัทยอยจะใหบริการเชาและขนสง สําหรับรายละเอียดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 
ป 2533 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 3 ดวยทุนจดทะเบียน

และชําระแลว 2.00 ลานบาท ใหบริการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลว 
 
ป 2534 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 20.00 ลานบาท เพ่ือรองรับการ

ขยายธุรกิจ 
 
ป 2535 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ 
และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยก
ตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ในบริเวณหนาทาเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี 

 
ป 2537 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (“TCR”) ดวยทุนจดทะเบยีนและชําระแลว 2.00 ลานบาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก ประกอบ 
และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยก
ตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ  เพ่ือรองรับลูกคาในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
ป 2539 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ดวยทุนจดทะเบียน 10.00 ลานบาทที่บริเวณรังสิต 

เพ่ือประกอบธุรกิจจําหนายและซอมแซมเครื่องจักรกลหนักใชแลวสําหรับงานกอสราง  ใหบริการยก 
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ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอร
คลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรล
เลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆโดยใหบริการครอบคลุมกลุมลูกคาในบริเวณจังหวัดปทุมธานี 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 เพ่ือจําหนายตอใหกับบริษัทยอยภายในกลุม (TCS, TCL, TCR  และ TCH) หรือลูกคา
ภายนอก โดยบริษัทนําเครื่องจักรเหลานี้มาทําการซอม หรือปรับปรุงสภาพใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือสงขายลูกคา 
นอกจากนี้ CRANE ยังเปนศูนยรวมของการใหบริการซอมเครื่องจักรกลหนักใชแลวและจําหนายอะไหล

ใหกับกลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และ TCH) และลูกคาทั่วไป โดยรวมถึงกลุมลูกคาโรงงาน

อุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้ง CRANE กลุมบริษัทยอย (TCS TCL TCR และ TCH) จะ
ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญ
เพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการ
ใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 

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

โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
 
ป 2543 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ไดประสบปญหาทางการเงิน จึงตองเขาสูกระบวนการปรับ

โครงสรางหนี้กับเจาหนี้สถาบันการเงินจํานวน  5  ราย โดยมมีูลหนี้ทั้งส้ิน 950,234,872.49บาท (หนี้เงิน
ตน 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 ลาน

บาท 
 
1 พ.ค. 2547 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัทยอย ไดแก บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”)  บริษัท เดอะเครน 

ระยอง จํากัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปน
การซื้อจากกลุมนายธงไชย แพรรังสี ในมูลคาเทากับมูลคาที่ตราไว 

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

บาท 
 
พ.ย. 2547 บริษัทฯนําเขารถเครนใชแลวขนาด 600 ตัน พรอมอุปกรณเสริมพิเศษ ซึ่งถือไดวาเปนรถเครนขนาดใหญ

ของไทยที่มีความสามารถในการยกไดมากที่สุดในปจจุบัน 
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8 มิ.ย. 2548 แปรสภาพเปนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
 
ก.ค. 2548 ทยอยนําเขารถใหม (Brand new) เปน Truck Crane เพ่ือรองรับการขยายงานในตลาดที่ตองการใช

เครื่องจักรที่มีคุณภาพและการบริการที่มีมาตรฐานสูง 
 
1 ต.ค. 2549 บริษัทฯเขาถือหุนในบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยเปนการซื้อ

หุนสามัญของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) จากคณุธงไชย แพรรังสี ในราคาเทากับมูลคาที่
ตราไว 

 
21 พ.ย. 2549 บริษัทฯทําการเพ่ิมทุนเปนเงินสดใน บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน 

ระยอง จํากัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) อีกจํานวนบริษัทละ 15.00 ลาน
บาท 

 
23 พ.ย. 2549 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อที่ดินบริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม. 

22 เนื้อที่รวม 34-1-41 ไร จากบริษัท ทูเดย ทรานสปอรต จํากัด (“TDT”) ในมูลคา 280.00 ลานบาท เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากสถานที่ประกอบธุรกิจในปจจุบันมีขอจํากัดในดานการขยาย
พ้ืนที่ ซึ่งที่ดินดังกลาวสามารถที่จะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯได นอกจากนี้ยังเปนการ
ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของ ระหวางบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (“TCS”) และ บริษัท ทู
เดย ทรานสปอรต จํากัด อีกดวย 

 
30 พ.ย. 2549 เพ่ิมทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 200.00 ลานบาทเปน 350.00 ลานบาท โดยทําการเสนอขายแก

บุคคลในวงจํากัด 50 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท และ
เสนอขายใหแกคุณธงไชยจํานวน 100 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุนละ 
1.00 บาท เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 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
ปรับปรุงและซอมแซมใหอยูในสภาพดีย่ิงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังประกอบธุรกิจการจําหนายรถเครนที่ปรับสภาพใหม และ
ใหบริการซอมแซมรถเครนใหกับลูกคาทั่วไปดวย เมื่อแบงตามประเภทการใหบริการจะสามารถแยกได 3 กลุมหลัก ดังนี้ คือ 
 
1.  ธุรกิจการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถ
ฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ซึ่งเปนการใหบริการมีทั้งแบบการเหมาโครงการโดยคิดคาบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีการกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการไวอยางชัดเจน หรือการใหบริการแบบรายเดือนหรือรายวัน ซึ่งบริษัทยอยมีเครื่องจักรกลหนักที่ไว
รองรับการใหบริการแกลูกคาแบงไดเปน 3 ประเภทหลักดังนี้ 

1.1 รถเครน (CRANE) เปนเครื่องจักรกลหนักที่ใชในการกอสรางของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญและเล็ก ทั้งงาน
ภาคเอกชนและโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงกิจการทาเรือ งานโรงกลั่น โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยใชใน
การยก ประกอบ หรือติดตั้ง เครื่องจักรหรือส่ิงของที่มีขนาดใหญ มีความสูงและน้ําหนักมาก ส่ิงของขนาดเล็กที่มีความสูง 
รวมถึงส่ิงของทั่วไป รถเครนสวนใหญของบริษัทฯเปนรถเครนใชแลวสภาพดี นําเขาจากประเทศญี่ปุน  

1.2 รถฟอรคลิฟท (FORK LIFT) เปนเครื่องจักรกลขนาดกลาง ใชในการยกสินคาตามโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และ
ใชงานตามทาเรือ เพ่ือชวยในการยก ยายสินคาที่นําเขา หรือสงออกไปตางประเทศ รถฟอรคลิฟทของบริษัทฯสวนใหญจะ
เปนการนําเขารถใชแลวสภาพดีจากญี่ปุนและจากยุโรปและอเมริกาเปนตน 

1.3 กลุมรถเพ่ือใหบริการดานการขนสงโดยเฉพาะ ไดแก รถหัวลาก (PRIME MOVER) หางเทรลเลอรพ้ืนเรียบ และ

ชานต่ํา (FLAT BED และ LOW BED TRAILER) ซึ่งรถในกลุมนี้จะใชในการขนสงเครื่องจักรของบริษัทฯไปยังหนวยงานของ
ลูกคาเปนหลัก 
 
2. ธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกคามีความตองการซื้อเครื่องจักรเนื่องจากมีการ
ใชงานตอเนื่องในระยะยาว ซึ่งหากลงทุนซื้อเปนกรรมสิทธิ์จะคุมคากวาการเชา บริษัทฯก็มีบริการจําหนายเครื่องจักรกลดวย
เชนกัน 
 
3.  ธุรกิจการใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล เปนธุรกิจที่ใหบริการแกกลุมบริษัทยอยและรวมไปถึงลูกคาทั่วไป โดย
บริษัทอาศัยศักยภาพที่ประกอบดวย โรงงานที่มีอุปกรณพรอมและครบถวน และทีมชางที่มีความชํานาญงานและ
ประสบการณสูงเปนจํานวนมาก รวมท้ังสามารถจัดหาอะไหลไดเกือบทุกชนิดจากทั้งภายในและตางประเทศ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการดําเนินธุรกิจบริษัทฯจะตองจัดหาเครื่องจักรกลมาใชในการดําเนินงาน โดยบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการจัดหาและ

จัดซื้อโดยการนําเขาเครื่องจักรกลใชแลวจากตางประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯไดดําเนินการนําเขาเครื่องจักรกลหนัก

ดังกลาวแลว บริษัทฯจะทําการตรวจสภาพ ซอมแซม ปรับปรุงและปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ
พรอมใชงาน โดยวิศวกรและทีมชางที่มีประสบการณ เพ่ือจําหนายหรือใหบริการกับลูกคาตอไป  
 
วิสัยทัศน  
 
เปนผูนําดานมาตรฐาน การใหบริการการจัดการดานการขนสง  ดวยความมุงมั่นและความพรอมของเครื่องมืออุปกรณยกขน
ที่หลากหลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณคาใหแกลูกคา 
 
พันธกิจ 
 
ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถเครน รถ
ฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร  และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทามาตรฐานระดับโลก  บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ยึดมัน่ที่จะใหบริการ พรอมสราง
ความเขาใจ ใหความปลอดภัยในการใหบริการ และความคุมคาอยางสูงสุดตอลูกคาทั้งในภูมิภาคนี้และท่ัวโลก  
 
 
 
 
 

ซอมบํารุงหรือยกเครื่อง (Overhaul)

ซื้อภายในประเทศนําเขาจากตางประเทศ

ใหเชาเปนโครงการ ใหเชารายเดือน ใหเชารายวัน

ขายหรือใหเชากับบริษัทยอยขายใหกับลูกคา

ดําเนินงานโดยกลุมบริษัทยอย
(TCS, TCL, TCR, TCH)

ดําเนินงานโดยบริษัทฯ
(CRANE)

เครื่องจักรกลหนักใชแลวปรับสภาพ
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เปาหมายการประกอบธุรกิจ 
 

ยกระดับการใหบริการยก ประกอบ และติดตั้งเคร่ืองจักรและวัสดุหรืออุปกรณที่มีขนาดใหญเพ่ือการกอสราง ดวยรถ
เครน รถฟอรคลิฟท รถยกตูคอนเทนเนอร และเครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงการใหบริการขนสงดวยรถหัวลาก หางเทรลเลอร และ
รถบรรทุกประเภทตาง ๆ ใหเทียบเทากับบริษัทชั้นนําจากตางประเทศ เพ่ือเปนการสรางโอกาสในการแขงขันรวมถึงการ

ขยายขอบเขตการใหบริการไปสูตางประเทศ ภายใตการใหบริการแบบครบวงจร หรือการใหบริการแบบเบด็เสร็จ (Turn key) 
 
การใหบริการและชองทางการใหบริการ 

การใหบริการของบริษัทฯเปนการใหบริการตอทั้งผูรับเหมาโครงการ (sub contractor) และผูใชบริการตรง (end user) เปน
หลัก โดยมีสัดสวนการใหบริการแกผูรับเหมาโครงการรอยละ 80 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง และมีสัดสวน
การใหบริการแกผูใชบริการตรงรอยละ 20 ของรายไดจากการใหบริการเชาและขนสง  
 
 
โครงสรางรายได 
 

สายผลิตภัณฑ ดําเนินการโดย 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
การใหบริการเชาเครื่องจักรกลและขนสง        

  การใหบริการเชาเครื่องจักรกล 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

405.32 54.82 415.98 51.19 298.99 59.29 

  การใหบริการขนสง 
TCS, TCL,  
TCR, TCH 

48.01 6.49 32.30 3.98 22.82 4.53 

จําหนายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม CRANE 253.86 34.33 316.36 38.93 126.59 25.10 

การใหบริการซอมแซมและจําหนายอะไหล CRANE 14.13 1.91 24.91 3.07 23.89 4.74 

รายไดอื่น 

CRANE, TCS, 
TCL, TCR, 

TCH 

18.09 2.45 23.03 2.83 32.00 6.35 

     รวม  739.41 100.00 812.58 100.00 504.29 100.00 

  

หมายเหตุ :  สัดสวนของรายไดจากการใหบริการเชาเครื่องจักรและขนสงและรายไดจากการจําหนายเครื่องจักรกลหนักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะ   
อุตสาหกรรมและการแขงขันในแตละชวงเวลา 
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ลูกคาหลัก 
 
ลูกคาของกลุมบริษัทฯสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักดังนี้ 

1. ลูกคาในอุตสาหกรรมโรงงานตาง ๆ (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 62.06 ของลูกคาทั้งหมด) เชน โรงกล่ันน้ํามัน 
โรงงานปโตรเคมีและโรงไฟฟา โรงงานเหล็กรีดรอนและรีดเย็น  

2. ลูกคาในอุตสาหกรรมการกอสราง (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 29.32 ของลูกคาทั้งหมด) ซึ่งประกอบดวย
อุตสาหกรรมการกอสรางสาธารณูปโภค การกอสรางฐานราก การกอสรางอาคารโรงงาน การกอสรางตามโครงการ
ตาง ๆ ของรัฐบาล  

3. ลูกคาในอุตสาหกรรมการนําเขาและสงออก (คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 8.62 ของลูกคาทั้งหมด) บริเวณทา

เทียบเรือ ลานพักตูสินคา ลานตู Container  
 
การจัดหาผลิตภัณฑ 
 

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการจัดหาเครื่องจักรใชแลวเปนหลัก 
สําหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯนั้น จะแบงเปนการจัดหาจากตางประเทศประมาณรอยละ 94 ของมูลคาเครื่องจักร
ที่มีการจัดซื้อในแตละป จากญี่ปุน เยอรมัน เนเธอรแลนด และอังกฤษ สวนที่เหลือเปนการจัดซื้อภายในประเทศทั้งจากบริษัท
ผูประมูลเคร่ืองจักรหรือบริษัทที่มีความตองการขายเครื่องจักรใชแลวเมื่อจบโครงการ แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักร
บางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหมแทน  
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมที่กลุมบริษัทใหบริการสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลักไดแก  
 
1.  กลุมโรงงานอุตสาหกรรม จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเห็นไดวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัว
มาตลอดนับตั้งแตป 2546 ซึ่งถือไดวาเปนแนวโนมที่ดีสําหรับการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยมีการปรับตัวลดลงเล็กนอย
ในป 2551 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และปรับตัวเพ่ิมขึ้นในป 2552 ตามสัญญาณการเริ่มฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจ 
สงผลใหป 2552 ทําใหประเทศไทยมีจํานวนโรงงานทั้งส้ิน 128,517 โรงงาน  แตอยางไรก็ดีนอกจากนี้ยังมีกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตองใชบริการของกลุมบริษัทฯเกือบตลอดทั้งป เชน โรงงานไฟฟา การปดโรงงานเพื่อซอมบํารุง
เครื่องจักรประจําป การใหบริการติดตั้งเคร่ืองจักรกลางทะเลอาวไทย เปนตน 
2. อุตสาหกรรมการกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเครื่องจักรของบริษัทฯในการดําเนินงานในหลายๆขั้นตอน เนื่องจาก
บริษัทมีเครื่องจักรหลากหลายประเภทที่สามารถใหบริการแกลูกคาได   โดยภาวะการกอสรางในป 2552 ธุรกิจกอสราง
รวมทั้งประเทศคาดวามีมูลคา 7.96 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551 รอยละ 4.1  เนื่องจากธุรกิจกอสรางโดยรวมยังคง
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ  แมวาในชวงไตรมาสสุดทายของปการกอสรางภาครัฐกระเตื้องขึ้น เนื่องจากมีการเรงรัดให
หนวยงานตาง ๆ รัฐวิสาหกิจเรงการเบิกจายงบประมาณ  โดยมุงเนนไปยังการกอสรางโครงการตาง ๆ อาทิ การกอสราง
ถนน อาคารเรียน โรงพยาบาล และอาคารสาธารณสุข รวมถึงการกอสรางโครงการระบบขนสงมวลชน เปนตน ทําใหการ
กอสรางภาคเอกชนมีแนวโนมดีตาม ซึ่งสงผลใหแนวโนมธุรกิจในป 2553 มีแนวโนมกระเตื้องขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟน
ตัว และรัฐบาลใชงบกระตุนเศรษฐกิจผานแผนปฏิบัติการไทยเขมเข็ง เชน โครงการถนนปลอดฝุน การกอสรางถนนทางคู 
การปรับปรุงบูรณะทางหลวงสายหลักและชนบททั่วประเทศ การปรับปรุงเสนทางรถไฟ การพัฒนาพ้ืนที่รองรับผูโดยสารใน
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ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และการกอสรางทาเรือน้ําลึกเชื่อมโยงสะพานเศรษฐกิจภาคใต เปนตน สงผลใหงานกอสราง
ขยายตัวทําใหภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพรอมจะลงทุนการกอสราง 
3.  การนําเขาและสงออกของประเทศ สวนใหญเปนการขนสงทางทะเล เนื่องจากเปนวิธีการขนสงที่มีตนทุนถูกกวาขนสงทาง
บกและทางอากาศมาก รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณและน้ําหนักการขนสงไดดีกวาการขนสงโดยวิธีการอื่น และ
อุตสาหกรรมการนําเขาและสงออกจะใชบริการผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังเปนหลัก เนื่องจากเปนทาเรือที่ได
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในการใหบริการสูง สามารถรองรับเรือขนาดใหญพิเศษ (Super Post Panamax) ได โดย
ทาเรือแหลมฉบังมทีาเทียบเรือตู Container กวา 6 ลาน T.E.U ทาเรือกรุงเทพ สามารถรองรับไดประมาณ 1 ลาน T.E.U  
สําหรับการนําเขาและสงออกในปจจุบันจะนิยมใชตู Container เปนหลัก เนื่องจากเกิดความสะดวกในการขนสงและการบรรจุ 
สงผลใหปริมาณตูสินคาผานทาเรือมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นตลอด จากการพิจารณาจํานวนตูสินคาผานทาเรือกรุงเทพและทาเรือ
แหลมฉบัง จะพบวา จํานวนตูสินคามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป นับตั้งแตป 2546 และหดตัวลงในไตรมาส 4 ป 2551 
(ปงบประมาณ 2552) ตามการชะลอตัวอยางมากของอุปสงคจากประเทศคูคาเปนสําคัญ สงผลใหปริมาณตูสินคาผานทาเรือ
กรุงเทพและทาเรือแหลมฉบังมีปริมาณลดลง อยางไรก็ตามในไตรมาส 2 และ 3 ของป 2552 เริ่มมีสัญญาณการฟนตัวที่ดีขึ้น
ในบางอุตสาหกรรมจากอุปสงคที่แทจริงของประเทศคูคาที่เริ่มฟนตัว  สําหรับแนวโนมการสงออกในป 2553  คาดวาจะ
ปรับตัวดีขึ้น จากปจจัยบวกทั้งการฟนตัวของเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูใน
ระดับต่ํา และแผนกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เปนตน   ซึ่งสงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ธุรกิจลานตู ธุรกิจใหบริการยก
และเคล่ือนยาย ในป 2553 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตาม 
 
ภาวะการแขงขัน 
 
1.  ภาวะการแขงขันในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมคอนขางต่ํา หากเปนการใหบริการยกหรือเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณทั่วๆไปนั้น 
จะมีบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางใหบริการหลายราย แตหากเปนการเคลื่อนยายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณที่มีความซับซอน
หรือน้ําหนักมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูวาจางจะใหความสําคัญอยางยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทํางาน 
จึงทําใหมีผูบริการดังกลาวเพียงไมกี่ราย และเปนผูบริการรายเดิม ๆ ที่ใหบริการมาอยางตอเนื่อง  

2.  ภาวะการแขงขันของบริษัทผูใหบริการดานการยกและขนยายในอุตสาหกรรมการกอสรางขนาดใหญนั้นมีการแขงขันใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากโครงการกอสรางขนาดใหญมักจะเปนโครงการระยะยาวจึงมีการใชงานของเครื่องจักรสําหรับการ
ยกอยางตอเนื่องและมีผูใหบริการที่มีความพรอมทางดานเครื่องจักรนอยราย 
3. ภาวะการแขงขันการใหบริการยกตูนั้น มีการแขงขันนอย เนื่องจากปริมาณงานที่มีคอนขางมากเทียบกับจํานวน

ผูประกอบการ  และผูประกอบการธุรกิจลานตู Container มีขอจํากัดชั่วโมงการทํางานของรถที่ตองมีการหยุดพักและซอมแซม 
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีรถสํารองไว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน จึงมักจะมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก 
เพ่ือลดภาระคาใชจายดานการลงทุนในเครื่องจักรกลและลดความเสียหายจากการขนสงตู Container ไมทันเที่ยวเรือ เนื่องจาก
รถยกเสียหรือไมเพียงพอ ฉะนั้นบริษัทที่มีความพรอมในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรทั้งในสวนของคนขับและชางซอมจะ
มีขอไดเปรียบในการแขงขันมากกวา  
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โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

เพ่ือรองรับการขยายงานของบริษัทฯในอนาคตรวมถึงการลดขอจํากัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่เพ่ิมเติมในบริเวณท่ีทํา
การปจจุบันของบริษัทฯบริเวณถนนบางนา – ตราด กม. 7  ดังนั้นบริษัทฯจึงมีโครงการที่จะยายสถานที่ประกอบการไปยัง

ที่ดินบริเวณ ถนนบางนา – ตราด กม. 22 โดยทําเลที่ต้ังใหมดังกลาวนอกจากจะมีเนื้อที่กวา 34 ไร ซึ่งมากเพียงพอสําหรับ
การรองรับการขยายงานของบริษัทฯไดในระยะยาวแลว ทําเลที่ต้ังดังกลาวยังมีศักยภาพในการทําการตลาดและการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้ ในสวนของที่ดินที่ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (“TCH”) ใชเปนที่ต้ังสํานักงานในปจจุบัน 

บริเวณ ถนนพหลโยธิน ซึ่งอยูระหวางการมีขอพิพาททางกฏหมายนั้น  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2551  TCH ไดมีหนังสือไปถึงเจา
พนักงานพิทักษทรัพย เพ่ือขอทราบวันประกาศขายทอดตลาด  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการของเจาพนักงานพิทักทรัพย

และยังไมทราบกําหนดวันนัดขายทอดตลาด เพ่ือติดตอซื้อที่ดินแปลงดังกลาว หาก TCH ไมสามารถเจรจาขอซื้อที่ดินแปลง
ดังกลาวจากเจาหนี้ได TCH ก็มีนโยบายที่จะยายที่ต้ังสํานักงาน จาก บริเวณ ถนนพหลโยธิน มายังที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-
ตราด กิโลเมตรที่ 7 หรือ กิโลเมตรที่ 22 โดยสามารถดูไดในหัวขอปจจัยความเสี่ยงขอที่ 8 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและกลุมบริษัทยอยมีความเสี่ยงดังนี้ 
 
1. ความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องจักร บริษัทฯใชเครื่องจักรกลหนักใชแลวที่จัดหาจากประเทศญี่ปุนและประเทศแถบ

ยุโรปเปนหลักในการดําเนินงาน ซึ่งเคร่ืองจักรดังกลาวไมไดเปนเครื่องจักรใหมที่ทําการผลิตจากโรงงานใดโรงงาน
หนึ่งโดยตรง บริษัทฯจึงไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการจัดหาเครื่องจักรเพ่ิมเติมไดแนนอน เพ่ือเปนการลด
ความเสี่ยงในการจัดหาเครื่องจักร บริษัทฯจึงไดเพ่ิมแหลงในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวเพ่ิมเติมไปสู
ประเทศตาง ๆ ในแถบยุโรป และ เอเชีย  เปนตน ซึ่งสงผลใหบริษัทฯสามารถจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวได
จากหลายแหลงมากขึ้น รวมท้ังบริษัทฯยังมีการซื้อและเชาเครื่องจักรกลหนักจากตลาดในประเทศ และในชวง 3 – 

4 ปที่ผานมานี้ บริษัทฯไดเริ่มนําเขาเครื่องจักรใหม (Brand new) จากผูผลิตในประเทศญี่ปุนอีกดวย 
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงชางซอมเครื่องจักร เมื่อบริษัทฯจัดซื้อเครื่องจักรกลหนักใชแลวมาแลว บริษัทฯจะสง

เครื่องจักรดังกลาวไปที่ฝายซอมเครื่องจักรของบริษัทฯเพ่ือทําการซอมแซมใหพรอมสําหรับการใชงาน ซึ่งการ
ซอมแซมในสวนของเครื่องยนตนั้นมีความจําเปนตองอาศัยประสบการณและความชํานาญของชางและวิศวกรเปน
หลักจึงจะสามารถทําการซอมแซมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ทําใหบริษัทฯจําเปนตองพ่ึงพิงชางซอม
และวิศวกรจํานวน 11 คนเปนอยางมาก บริษัทฯจึงใหความสําคัญในการรักษาใหพนักงานกลุมนี้ทํางานกับบริษัท
ในระยะยาว โดยการใหดูแลชีวิตความเปนอยูของพนักงานเปนพิเศษตั้งแตการใหที่พัก คาเลาเรียนบุตรธิดา เปน
ตน การจัดการดังกลาวทําใหบริษัทฯลดความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่มีฝมือและเปนผูชํานาญไดเปนอยางดี 

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงพนักงานขับเคร่ืองจักร บริษัทฯไดกําหนดใหพนักงานแตละคนมีหนาที่ในการขับเคล่ือน
เครื่องจักรตามท่ีไดกําหนดไว ซึ่งเคร่ืองจักรขนาดใหญมักจะกําหนดใหผูขับขี่ตองมีใบอนุญาต ประเภท 3 ที่ออกให
โดยกรมขนสง ทักษะและประสบการณ ในการขับเคล่ือนเครื่องจักรดังกลาว นอกจากนี้การขับเคล่ือนเครื่องจักร
ขนาดใหญยังตองใชประสบการณสูงในการขับเคล่ือนอีกดวย ดังนั้นพนักงานขับเคร่ืองจักรจํานวนกวา 44 คน จึง
เปนบุคลากรที่บริษัทฯใหความสําคัญมากสําหรับการดําเนินงาน เนื่องจากใบอนุญาตในการขับเคล่ือนเครื่องจักร
หรือประสบการณในการขับลวนเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถวนไมสามารถทดแทนกันไดอยาง
งายดาย เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงดังกลาวบริษัทฯจึงไดจัดใหมีผลตอบแทนที่ดีแกพนักงานขับเคร่ืองจักร รวมถึง
การอบรมและการทดสอบการใชเครื่องจักร มีการยกระดับไปสูการขับเคร่ืองจักรที่มีขนาดใหญและใชความชํานาญ
มากขึ้น  

4. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใชงานของเครื่องจักรใชแลว เครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯสวนใหญเปน
เครื่องจักรใชแลวที่มีอายุการใชงานเฉลี่ยระหวาง 6 ป ถึง 18 ป ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใช
งานของเครื่องจักรใชแลวเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องจักรใหม เนื่องจากความสมบูรณของเครื่องยนตกลไก
ตาง ๆ อาจไมอยูในสภาพที่สมบูรณทําใหมีโอกาสที่จะประสบปญหาในระหวางการทํางานไดสูงกวาเครื่องจักรใหม 
แตบรษิัทฯสามารถลดความเสี่ยงจากการใชเครื่องจักรใชแลวเนื่องจากบริษัทฯดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใชแลว
จากผูจัดจําหนายที่มีชื่อเสียง และจัดใหมีการใชงานและการดูแลรักษาที่ดีจากผูที่มีประสบการณในการดูแลอยาง
ตอเนื่องทําใหเครื่องจักรมีสภาพที่ดีและปลอดภัยสําหรับการใชงานรวมทั้งมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น  

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ในการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใชแลวนั้นเปนการจัดหาจาก
ตางประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้นการจายชําระเงินใหแกผูจําหนายจึงตองเปนไปตามสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดย

จะเปน 2 สกุลหลักคือ เงินเยนญี่ปุน (JPY) และเงินยูโร (EURO) อีกทั้งเปนการซื้อภายใตเง่ือนไขที่เปน L/C Term 
เปนหลัก ดังนั้นจึงสงผลใหบริษัทฯมีความเสี่ยงของการเปล่ียนแปลงราคาตนทุนของเครื่องจักรหากอัตรา
แลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนนัยสําคัญระหวางวันที่บริษัทฯตกลงทําสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและวันที่ทํา
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การจายชําระเงินจริง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระหนี้สินที่เปนเงินสกุลเยนอยูประมาณ 66.64 
ลานเยน  

6. ความเสี่ยงจากการรับภาระหนี้แทนเนื่องจากการเขาทําสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงินในการขาย
เครื่องจักรกลใหกับลูกคา ในอดีต การจัดหาแหลงเงินกูสําหรับลูกคาที่มีความตองการซื้อเครื่องจักรของบริษัทฯและ
บริษัทยอยนั้น มีสถาบันการเงินหรือบริษัทลีสซิ่งที่ใหบริการนอยราย และการใชงานเครื่องจักรกลหนักยังไม
แพรหลาย ดังนั้นหากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือเกิดหนี้เสีย เครื่องจักรกลหนักที่ยึดคืนมาก็จะประสบปญหาในการ
ขายออก   ดังนั้นสถาบันการเงินหรือบริษัทลีสซิ่งจึงกําหนดให บริษัทผูขายเครื่องจักรกลหนักตองทําสัญญารับซื้อ
คืนรวมท้ังทําสัญญาความรับผิดรวมกัน (สัญญาค้ําประกัน) ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้น บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการ
ทําสัญญารับซื้อคืนรวมทั้งทําสัญญาความรับผิดรวมกันกับบริษัทลีสซิ่ง ในการขายเครื่องจักรกลหนักใหกับลูกคา
หลายราย ซึ่งสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระความเสี่ยงที่จะตองรับภาระชําระหนี้แทนหากลูกคาที่ซื้อ
เครื่องจักรกลหนักเกิดการผิดนัดชําระหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันความตองการซื้อขาย
เครื่องจักรกลหนักไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางมาก        สงผลใหมีสถาบันการเงินและบริษัทลีสซิ่งหลายรายเขา
มาใหบริการการทางการเงิน ทําใหบริษัทและบริษัทยอยไมมีความจําเปนที่ตองทําสัญญาความรับผิดรวมกัน (หรือ
การเขาค้ําประกัน) อีกตอไป อีกทั้งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกัน
การขายเครื่องจักรกลหนักในทุกกรณี ดวยนโยบายดังกลาวสงผลใหบริษัทและบริษัทยอยไมมีภาระความเสี่ยงใน
เรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้น  

7. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน ในการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯนั้นมีความเสี่ยงจากการ
ถูกฟองรองจากการซื้อขายเครื่องจักร เชน  ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองใหชําระหนี้แทนลูกคาที่ซื้อเครื่องจักร
จากการเขาทําสัญญารวมรับผิด  หรือความเสี่ยงจดทะเบียนเครื่องจักรใหกับลูกคาลาชา  รวมทั้งมีความเสี่ยงจาก
การถูกฟองรองจากการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการทํางานได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคดีความถูกฟองรองจากการดําเนินงานเปน
จํานวน 5 คดี ส้ินสุดแลว 3 คดีคงเหลือ 2 คดี คิดเปนมูลคาการถูกฟองรองคงเหลือประมาณ 128.85  ลานบาท  
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการตั้งสํารองความเสียหายโดยอางอิงจากคําพิพากษาของศาล รวมถึงการขอ
คําปรึกษากับที่ปรึกษากฏหมายแลว แตอยางไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงจากการถูกฟองรองจากการดําเนินงาน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไมเขาทําสัญญาค้ําประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการ
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนใหพรอมและแจงใหทราบถึงขอจํากัดในการโอน เชน ผูซื้อตองมีใบอนุญาต
ประกอบการขนสงกอนจึงสามารถทําการจดทะเบียนเครื่องจักรได เปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนด
หลักเกณฑและมาตรฐานการทํางานที่เนนในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแตการออกแบบการทํางาน การ
ปฏิบัติงานโดยบุคคลากรที่มีประสบการณ  ที่เนนในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทําประกันภัยการเกิด
อุบัติเหตุสําหรับการดําเนินงานทั้งหมดของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทประกันภัยเหลานั้นจะเปนผูรับผิดชอบตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหวางการดําเนินงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มวงเงินคุมครองให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานนั้น ๆ  

8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขอพิพาทในที่ดินที่บริษัทยอยใชเปนสถานที่ต้ังสํานักงาน ปจจุบันที่ดินที่เปนที่ต้ังสํานักงานของ 

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

ทรัพยจึงไดมีหนังสือแจงให TCH สงมอบที่ดินและขนยายส่ิงปลูกสรางออกจากที่ดินดังกลาว รวมทั้งชําระคาเชา

คางจายใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังนั้น TCH จึงมีความเสี่ยงที่จะตองยายออกจากพื้นที่และภาระในการ

ชําระคาเชาคางจายจํานวน 13.60 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม TCH ไดมีการยื่นคํารองปฎิเสธหนี้ตอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย เนื่องจาก TCH ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินจากกรรมการของ TCH มิใชเปนการทําสัญญาเชาที่ดินจาก
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บุคคลที่เปนบุคคลลมละลาย แตเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว TCH จึงไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น โดยการหยุดชําระคาเชาที่ดินรายเดือนใหกับกรรมการบริษัทฯ และบันทึกเปนคาเชาคางจายไว รวมถึง
การกันสํารองสวนเพ่ิม ซึ่งเปนสวนตางระหวางราคาคาเชาที่เปนราคาตลาดกับคาเชาที่ตองจายใหกับกรรมการของ

บริษัท นอกจากนี้ TCH ยังมีนโยบายที่จะเจรจากับที่ประชุมเจาหนี้เพ่ือซื้อที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งหากไมสามารถ
ซื้อที่ดินแปลงดังกลาวได TCH ก็อาจจะยายที่ทําการมายังที่ดินของบริษัทฯ บริเวณ ถนน บางนา-ตราดกิโลเมตรที่ 
7 หรือ กิโลเมตรที่ 22  
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ผูถือหุนรายใหญ 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีดังนี้  

 

ชื่อ จํานวน รอยละ 

1.  กลุมนายธงไชย แพรรังสี 1 295,050,000 65.57  
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 38,387,300 8.53 
3.  นางศิริรัตน  จารุสมบัติ 10,000,000 2.22 
4.  นางสาวกนิษฐ  ลิมปสุข  7,181,300 1.60 
5.  นายจักร  จามิกรณ 6,977,300 1.55 
6.  นางกานดา  พันสุขะ 5,745,200 1.28 
7.  นายนราทร  เอ้ือเฟอ 5,334,200 1.19 
8.  นางสุปราณี  ชัยชูเกียรติ 3,667,000 0.81 
9.  นายสุทัศน  หิรัญญาภินันท 3,005,200 0.67 
10.  นางสาวจุรีญาพร  แซโคว 2,524,000 0.56 
11.  นายพรเทพ  มโนทรัพยศักดิ์ 2,374,700 0.53 
12.  อ่ืน ๆ (818 ราย ถือหุนนอยกวารอยละ 0.50)  69,753,800 15.50 
 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   
 นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 20,000,000 หุน   
 นางสาววนิดา ดาราฉาย 20,000,000 หุน   
 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 18 มกราคม 2553 มีจํานวน 11 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 
 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร ประธานกรรมการ 
2.  นายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ 
3.  นายธงไชย  แพรรังสี กรรมการ  
4.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ กรรมการ 
5.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ  
6.  นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
7.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 
8.  นายวัชรินทร  ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
9.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
10.  นายเจษฎา  พรหมจาต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
11.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯไดคือ นายธงไชย แพรรังสี หรือ นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อ
รวมกับ นางสาววนิดา ดาราฉาย หรือนางสาวจิราลักษณ แพรรังสี รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให เป นไปตามวัตถุประสงค ของ
บริษัทฯ ภายใต ข อบังคับที่กําหนดไว ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ถือหุ นและกฎหมายต าง ๆ ที่เกี่ยวข อง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย างใดอย างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได  โดยในการมอบอํานาจนั้นจะต องอยู ภายใต ขอบเขตแห งอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน าที่ของผูรับมอบอํานาจไว อย างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบหลักดังต 
อไปนี้ 
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1) ดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผูถือ
หุนและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2) กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ เชน นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหาร
เงินทุน การใชหลักการบัญชี การบริหารคลังสินคา และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

3) กําหนดระเบยีบตาง ๆ ของบริษัทฯ 
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช

งบการลงทุนที่ไดรับอนุมัติแลว รวมท้ังกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน 
5) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ต้ังไว และกําหนดแนวทางแกไขใน

กรณีที่มีอุปสรรค  
6) มีอํานาจอนุมัติเงินกู หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเปนผูค้ําประกันหรือ

การชําระเงิน หรือการชําระหนี้เพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแตละรายการให
เปนไปตามคูมืออํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ  

7) การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากําลัง การ
คัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

8) การกําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่
บังคับใชอยู 

9) จัดใหมีรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทฯตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทั่วไปอยาง
ถูกตอง ทันการณ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่
เปนสาระสําคัญ 

11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
19 /2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2552  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552   ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน 
ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายเจษฎา  พรหมจาต* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
* เปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน

อ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

 
ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

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

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ศึกษาในรายละเอียด และกล่ันกรองงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ การกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตลอดจนใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กําหนดให
สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน ที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุนเพ่ือเสนอให
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นชอบ 

3) กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง การ
เลิกจางพนักงานของบริษัทฯ 

4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานตาง ๆ ของบริษัทฯที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

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

รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ภายใตอํานาจวงเงินแตละรายการใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติดําเนินการของบริษัทฯ 

7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนคราว ๆ ไป 
 

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใด
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ
และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติ
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รายการดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหาร
ทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องดังกลาว 

 
ผูบริหาร 

 
บริษัทฯมีผูบริหารทั้งส้ินจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
  

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายธงไชย แพรรังสี 

ประธานเจาหนาที่บริหาร / รักษาการรองประธาน
เจาหนาที่บริหารดานงานการตลาดและวิศวกรรม / 
รักษาการผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานกิจการ
บริษัทยอย 

2.  
นายชํานาญ งามพจนวงศ รองประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินและงาน

สนับสนุน 
3.  นางสาววนิดา ดาราฉาย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานงานสนับสนุนองคกร 
4.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

5.  
นางพัฒนินทร   หลอจิตตเสียง ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารดานงานขายและ

วิศวกรรม 
6.  นางจิตรา ทองสมุทร ผูจัดการฝายการเงินอาวุโส  
7.  นางสาวกุณีอร กลาการขาย ผูจัดการฝายบัญชี 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้ 

1) เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค ตามแนวทางนโยบายของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ความสัมพันธกับลูกคา 
และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามจํานวนที่จําเปนและเห็นสมควร ใหเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ทุกตําแหนง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสม และมี
อํานาจในการปลดออก ใหออก ไลออก พนักงานตามความเหมาะสม 

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

สัญญาเชาปฏิบัติงาน และสัญญาเชาทางการเงิน การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขทางการคา 
5) มีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตาง ๆ การเบิกเงินยืมทดรองจาย ตามที่กําหนดในอํานาจอนุมัติวงเงินที่

คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดให 
6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ 
7) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 
8) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ 
9) พิจารณาอนุมติในแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตาง ๆ ที่เกินอํานาจ

ส่ังการของฝายงานนั้น ๆ  
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10) มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนประธาน

เจาหนาที่บริหารในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารซ่ึงอยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

11)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯในแตละคราว 
 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริษัทฯใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลอื่นใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นควร จะไมรวมถึงการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯและตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาว ประธานเจาหนาที่บริหารหรือผูไดรับมอบอํานาจ จะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาตอไป 

 
นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทํารายการใดเปนรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทฯ ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาว
ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

 
การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ วิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้น
คณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง สําหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาถึง
ความเปนอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการ
เสนอชื่อจากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป ในสวนของ
ผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ดานการตลาด ดานบัญชี และดานการเงิน เปนตน 

 
ทั้งนี้ เง่ือนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสําคัญได

ดังนี้  
1) คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด  

2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(ข) ผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป  
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(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กําหนดใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3) เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น          
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

 
นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทฯแลว บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

ตรวจสอบและถวงดุล จึงไดมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้ 

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

การควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีความสัมพันธ
ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน
ลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

4) ไมเปนญาติสนิทกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ 

5) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของ
กลุมบุคคลใด ๆ 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

คณะกรรมการ ป 2551  ป 2552 
รายละเอียดของคาตอบแทน 

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

กรรมการ 121 1,765,000.00 122 2,792,000.00 
เบ้ียประชุมและคาตอบแทนราย
เดือน 

กรรมการบริหารและ
ผูบริหาร 

103 17,993,128.86 94 18,347,315.29 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ 

หมายเหตุ : 1. กรรมการ  2 ทานลาออกในเดือนมีนาคม  2551 และกรรมการเขาใหม 2 ทานในเดือนมีนาคม 2551 
2. กรรมการ 1 ทานลาออกในเดือนสิงหาคม 2552 และกรรมการเขาใหม 1 ทานในเดือนกันยายน 2552 

 3. กรรมการบริหาร 1 ทานลาออกเดือน มีนาคม 2551 และ กรรมการบริหารเขาใหม 1 ทานเดือน มีนาคม 2551  
4. ผูบริหารลาออก 1 ทานเนื่องจากเกษียณอายุเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 

  ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือน) สําหรับป 2552 เปนจํานวน 4.00 ลานบาท 

 

คาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล1  หนวย : บาท 

ลําดับท่ี รายชื่อ ป 2551 ป 2552 

1.  พลตํารวจตรีพิทักษ  จารุสมบัติ2 90,000 - 

2.  ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร3 - 192,000 

3.  นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 420,000 440,000 

4.  นายธงไชย แพรรังสี 30,000 45,000 

5.  นายกันต อรรฆยวรวิทย4 5,000 - 

6.  นายชํานาญ  งามพจนวงศ5 25,000 55,000 

7.  นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 30,000 50,000 

8.  นางสาววนิดา ดาราฉาย 35,000 55,000 

9.  นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 35,000 55,000 

10.  นางพัฒนินทร หลอจิตตเสียง6 35,000 30,000 

11.  นายวัชรินทร ดวงดารา 460,000 580,000 

12.  นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ7 - 380,000 

13.  นางวีระวรรณ บุญขวัญ 340,000 460,000 

14.  นายเจษฎา  พรหมจาต5 260,000 450,000 

 รวม 1,765,000 2,792,000 
หมายเหตุ : 1. คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือน 
 2. พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติลาออกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 

3. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทรเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 13 
สิงหาคม 2552 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 

 4. นายกันต  อรรฆยวรวิทย ลาออกเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2551 
 5. กรรมการทั้ง 2 ทานเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 

2551 
6. นางพัฒนินทร  หลอจิตตเสียงลาออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 
7. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจเขาดํารงตําแหนงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  เม่ือวันที่ 30 

เมษายน 2552 
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คาตอบแทนอื่น 
บริษัทฯไดจัดใหมีรถยนตประจําตําแหนงสําหรับกรรมการบริหารและผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 6 คัน และคาน้ํามันเปน

จํานวน 360 ลิตรตอคนตอเดือน 
 

บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใตการจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด โดยพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนรอยละ 2.00 ของคาจางและนายจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนใหแกพนักงานรอยละ 2.50 ของคาจาง 
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การกํากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการการกํากับดูแล
กิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 
1. สิทธิของผูถือหุน 
 

ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
บริษัทฯจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบถึง

ความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ  โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และบริษัทฯจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือ
หุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและกําหนดใหมีการบันทึกการประชุมถูกตอง
ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปน
ผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทฯจะมี
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทฯจะดําเนินการ
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
  
  การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุมจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุน
มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา 
โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และ
จัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม 
  

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
นอกจากการประชุมผูถือหุน ซึ่งไดกลาวภายใตหัวขอ “สิทธิของผูถือหุน” แลวนั้น บริษัทฯมีนโยบายและถือปฏิบัติโดย

เครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะ
สามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯทุกทานทราบถึง
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปนประโยชนสวนตน รวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย และ
บริษัทฯกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนดังนี้ 
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- รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับรายการ

ระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯความยุติธรรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพ่ือความ
เปนธรรม และเพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
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 นอกจากนี้บริษัทฯยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึง
เรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 

 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการจัดทํา
งบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมลูสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปน
อิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
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ความสัมพันธของผูลงทุน 
ภายหลังบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายจะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือดูแล

เรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจน
ขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนักลงทุนสถาบัน ผูถือ
หุน เจาหนาที่ภาครัฐ และประชาชนผานชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยมี นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน ทําหนาที่เปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งสามารถติดตอไดที่ โทรศัพทหมายเลข 

02-715-0000 หรือ www.chukai.co.th  
 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังตอไปนี้ 
- กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ 
- กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่วาง

ไว 
- ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ  
- ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหบริษัทฯไดรับประโยชนสูงสุด 
- ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ  

 
การถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ การรวมหรือแยกตําแหนง 

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการใหมีจํานวนเหมาะสม โดยในป 2551 ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร
จํานวน 6 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน    ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทานและกรรมการ
จากบุคคลภายนอกจํานวน 1 ทาน  เมื่อตนป 2552 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม 1 ทานเพื่อใหเปนไป
ตามกฎเกณฑขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต) และประมาณปลายป 2552 
บริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการอิสระเพื่อทดแทนกรรมการที่วางลงจํานวน 1 ทาน ซึ่งบริษัทฯ ไดเชิญทานมาดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท สงผลใหป 2552 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระเพิ่มจากเดิม 4 ทานเปน 6 ทาน ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน และกรรมการจากบุคคลภายนอก 1 ทาน สําหรับกรรมการที่เปนผูบริหารคงเหลือ 5 ทาน เพ่ือ
เพ่ิมการถวงดุลของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

กําหนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมเปนบุคคลเดียวกัน โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมมี
อํานาจเบ็ดเสร็จ  และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุน 
รวมท้ัง อํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทฯจะไมสามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่
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มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัท
ยอย 

 
คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทน 
อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุนแลว  

คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน  

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน 
โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัดหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม  ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมรวมทั้ง
ส้ิน 11 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง 
การเขารวมประชุม /  
การประชุมทั้งหมด 

ป 2551 ป 2552 
1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร1 ประธานกรรมการ - 4 / 11 
2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย รองประธานกรรมการ  7 / 8 8 / 11 
3. นายธงไชย แพรรังสี กรรมการ 7 / 8 9 / 11 

4. นายชํานาญ  งามพจนวงศ  กรรมการ 5 / 8 11 / 11 
5. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการ 7 / 8 10 / 11 
6. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 8 / 8 11 / 11 
7. นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี กรรมการ 8 / 8 11 / 11 
8. นายวัชรินทร ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8 / 8 11 / 11 
9. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 8 / 11 
10. นายเจษฎา  พรหมจาต  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 5 / 8 10 / 11 
11. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8 / 8 11 / 11 
หมายเหตุ : 1. ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร เขาดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

7/2552 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
8/2552 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2552 

2. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจเขาดํารงตําแหนงวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 30 
เมษายน 2552  

 
 

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

/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน ซึ่งมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
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ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระ
เรงดวน   

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจํานวน 6 ทาน และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวมกับ
ผูบริหารเปนประจําประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน 

ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่
เหมาะสม โดยใชมูลคาตอบแทนของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังผลประกอบการของ
บริษัทฯประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย 

 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึงได
กําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน 
โดยบริษัทฯไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในการตรวจสอบ
บัญชีประจําปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว 

 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซึ่งยังไมไดเปดเผย
ตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว และหามผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวในประกาศของ
บริษัทฯเรื่อง นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง ๆ เขาใจถึง
ภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.  
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การควบคุมภายใน 
  
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

รวม 3 ทานเขารวมประชุมอีก 1 ทานติดภารกิจนั้น คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการไดแสดงความเห็นสรุปไดดังนี้ 
 1. องคกรและสภาพแวดลอม : บริษัทฯมีการจัดโครงสรางองคกรและกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
และไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่วัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน นอกจากนี้
บริษัทฯยังไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติงานจํานวน 3 ฉบับ และจัดทําบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดไวใน
คูมือพนักงาน 

 2. การบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะหและติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง กําหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงรวมท้ังติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 
 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร : บริษัทฯไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝาย
บริหารในแตละระดับ และมีขั้นตอนในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล : บริษัทฯไดเสนอขอมูลตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการตัดสินใจอยาง
เพียงพอ จัดใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสําหรับการใชงานระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยเปนประจําทุกเดือน  
พัฒนาระบบเพื่อการบริหารสินทรัพย การเรียกเก็บเงินจากลูกคาใหไดตามกําหนดระยะเวลา   จัดทําขอมูลทางดานบัญชีและ
การเงินไดตรงตามกําหนด  
 5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯมีการเปรียบเทียบเปาหมายการดําเนินธุรกิจกับผลการดําเนินงานจริงรวมทั้งการทํา
รายงานใหคณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกไตรมาส 

 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งไดแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ใหรัดกุมและเหมาะสม โดยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบ
การเงิน 
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นโยบายการจายปนผล 
 

บริษัท ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาว จะ
ขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตดวย 

 
สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคํานึงถึงกระแสเงิน

สดและฐานะการเงินของบริษัทยอยเปนสําคัญ 
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและ
ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามการคาปกติ ฝายบริหารสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ แตทั้งนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส เพ่ือให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมท้ังเง่ือนไขในการทํารายการนั้น ๆ 

สําหรับในกรณีที่การทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการ
พิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและให
ความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือหุนตามแตกรณีเพ่ืออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้การ
พิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย
ในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัทฯ บริษัทฯไดมีการกําหนดใหเง่ือนไขของการทํารายการจะตองเปนไปตามลักษณะการดําเนินงานทางการคาปกติ
และเปนราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของการเขาทํารายการ  รวมถึงเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการ
คาปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทฯจะใหผูประเมิน
ราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัทฯหรือผูถือ
หุนตามแตกรณี 

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย อีกทั้งจะมีการ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ ตลท.  

สําหรับในกรณีของ บริษัท รูคา จํากัด บริษัท เครนทูเดย จํากัด และบริษัท รูคา แมชชีน จํากัด  ซึ่งในอดีตเคยเปน
บริษัทที่เกี่ยวของ และในปจจุบันไมมีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตหากในกรณีที่บริษัทขางตนดังกลาวมีการทํา
รายการระหวางกันใด ๆ กับบริษัทฯหรือกลุมบริษัทยอย จะถือเสมือนวาการทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนการทํา
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ
และขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่กําหนดไว รวมถึงการเปดเผยการทํา
รายการดังกลาว ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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รายละเอียดรายการระหวางกันในป 2552 

 
    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

ป 2552 

คุณธงไชย แพรรังสี 
และ คุณจิราลักษณ 
แพรรังสี  

กรรมการ / ผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ ไดแก คุณธงไชย 
แพรรังสีและ คุณจิราลักษณ แพรรังสี ให
บริษัทฯและบริษัทยอยกูยืมเงินระยะส้ันเพื่อ
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยไมมี
การคิดดอกเบี้ย  

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด  

 
 
 
 
 

0.00 
17.55 
10.50 
7.05 

กรรมการใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทยอย โดยการกู ยืมดังกลาวไมมีการคิด
ดอกเบี้ย  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวาการทํารายการ
ดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกกลุมบริษัทฯ 
เพื่อเสริมสภาพคลองตามความจําเปนโดยไมมีการคิดอัตรา
ผลตอบแทน และไมมีผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่ง
เปนรายการที่สมเหตุสมผลและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
กลุมบริษัทฯ และไมมีการคิดดอกเบี้ย  

คุณจันทรจิรา แพรรังสี 
 
 

กรรมการผูจัดการ TCR / 
ผูถือหุน 

เงินทดรองจายใหคุณจันทรจิรา แพรรังสี   
( กรรมการผูจัดการ TCR ) 
         - ยอดตนงวด 

 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

 
 

0.00 
0.03 
0.00 
0.03 

เงินทดรองดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวของกับการทํางานของ 
TCR เชน คารับรอง คาของขวัญปใหมใหลูกคา เปนตน ซึ่ง ณ 
วันที่ 12 มกราคม 2553 คุณจันทรจิรา แพรรังสี ไดนําเอกสาร
มาหักลางเงินทดรองจายดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววาเปน
รายการปกติในการดําเนินธุรกิจ 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน คาเชาที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน ตําบล
คลองหนึ่ ง  อํา เภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเปนที่ตั้งของ TCH ในปจจุบัน 
ในอัตรา 50,000 บาท / เดือนใหแกคุณ
ธงไชย แพรรังสี   

0.60 คาเชาดังกลาวเปนรายการที่ TCH ตองทําการจายคาเชาที่ดิน
บริเวณถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีในอัตรา 50,000 บาท / เดือนใหแกคุณธงไชย 
แพรรังสี ซึ่งเปนที่ดินที่ TCH ใชในการดําเนินการของ TCH 
โดยคาเชาดังกลาวคุณธงไชย  แพรรังสีจะยังไมรับจนกวาคดี
จะส้ินสุด เนื่องจากมีขอพิพาททางกฎหมาย โดย TCH ไดมี
การตั้งคาเชาที่ตองชําระเปนคาใชจายคางจายตามรายละเอียด
ของคาใชจายคางจายกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาเชาที่ TCH จาย
ใหแกกรรมการบริษัทฯ เปนอัตราที่ต่ํากวามูลคาเชาตลาดของ
การเชาที่ ดินในบริเวณดังกลาว ซึ่งบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน 
แอนด เอเจนซี่ จํากัด ไดประเมินอัตราคาเชาระหวาง 1 
กุมภาพันธ  2545 ถึง  31 ธันวาคม  2553 เ ม่ือวันที่  8 
กุมภาพันธ 2550 ไวที่มูลคาเชาตลาดระหวาง 120,000 – 
145,200 บาท / เดือน 
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    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

ป 2552 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน คาใชจายคางจายคาที่ดินของ TCH ใหคุณ
ธงไชย แพรรังสี เนื่องจากรายการดังกลาว
อยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยในคดีลมละลาย จึงบันทึกเปน
รายการคาเชาดังกลาวเปนคาใชจายคาง
จาย 

 - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 
 
 

4.15 
0.60 
0.00 
4.75 

เนื่องจากที่ดินที่ TCH เชาจากคุณธงไชย แพรรังสี มีขอพิพาท
ทางกฎหมาย TCH จึงมีความจําเปนที่จะตองหยุดชําระคาเชา
ใหกับคุณธงไชย แพรรังสี และบันทึกคาเชาดังกลาวเปน
รายการคางจาย จนกวาคดีจะส้ินสุด สําหรับความคืบหนาของ
คดี นางปราณีต สายพิรุณ นิติกรอาวุโสของบริษัทฯแจงวาอยู
ระหวางการตรวจสอบกรรมสิทธ์ิที่ดิน และหาหลักฐานการเปน
เจาของสิ่งปลูกสรางเพื่อประกาศขายทอดตลาดตอไป แต
เนื่องจากสํานวนคดีบางสวนยังหาไมพบเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยจึงยังไมอาจดําเนินการตอไปได  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯไดพิจารณาการทํา
รายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา เนื่องจากที่ดินแปลง
ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ในคดีลมละลาย การกันเงินคาเชาไวเปนรายการคางจาย
จนกวาคดีจะส้ินสุดจึงมีความสมเหตุสมผล  

คุณอรนุช  พรหมจาต คูสมรสคุณเจษฎา พรหม
จาต กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการอิสระ 

บริษัทขายรถยนตสวนบุคคลยี่หอ TOYOTA 
CAMRY ใหคุณอรนุช  พรหมจาต ซึ่งเปนคู
สมรสของคุณเจษฎา  พรหมจาต กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

- ยอดตนงวด 
- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
- ลดลงระหวางงวด 
- ยอดปลายงวด 

 

 
 
 
 

0.00 
0.65 
0.65 
0.00 

รถยนตสวนบุคคลยี่หอ TOYOTA CAMRY เปนรถที่บริษัท
ไมไดใชในการดําเนินงานแลว เนื่องจากเดิมเปนรถประจํา
ตําแหนงของผูบริหารทานหนึ่ งที่ เกษียณอายุ เ ม่ือเดือน
กุมภาพันธ 2552  โดยบริษัทไมไดรับผูบริหารเพิ่มเติมจึง
ดําเนินการขายรถดังกลาวไปในราคาตลาด (ราคาจากศูนยรับ
ซื้อรถยนต 3 แหงเปรียบเทียบกันและใชราคาศูนยรถยนตที่ให
ราคาสูงสุดเปนราคาขาย) เทากับ 0.65 ลานบาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) มีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินเทากับ 0.48 
ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552 บริษัทไดรับชําระเงิน
ครบถวนแลว 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (ยกเวนคุณเจษฎา  
พรหมจาตที่มีสวนไดเสียกับรายการดังกลาวจึงงดออกเสียง) 
ไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวมีความเห็นวา
การทํารายการดังกลาวเปนการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชใน
การประกอบธุรกิจ ซึ่งเปนรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งราคา
ที่ขายเปนราคาตลาดซึ่งสูงกวามูลคาทุนและถือเปนรายการ
ปกติในการดําเนินธุรกิจ 
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    หนวย : ลานบาท 

บริษัท / บุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

งบการเงิน
รวม ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล 

ป 2552 

คุณธงไชย แพรรังสี กรรมการ / ผูถือหุน การชดเชยคาเสียหายเพิ่มเติมแทนบริษัท ฯ 
และ บริษัทเดอะเครนเซอรวิส จํากัด ในคดี
ที่ถูกบริษัทอื่นฟองรองเรียกคาเสียหาย จาก
การใหบริการขนยายวัสดุอุปกรณแกลูกคา  

           - ยอดตนงวด 
 - เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
 - ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 
 

 
 
 
 

0.00 
0.01 
0.01 
0.00 

ในป 2550 บริษัทใชหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเผ่ือความ
เสียหายจากคําพิพากษาของศาลเปนหลัก ความเห็นทนาย  
และในบางกรณีหากบริษัทฯหรือบริษัทยอยเปนจําเลยรวม ก็
จะสํารองคาเผ่ือความเสียหายตามสัดสวน เนื่องจากคดียังไม
ส้ินสุด  ดังนั้นกรรมการของบริษัท ฯ ไดแก คุณธงไชย  แพร
รังสี  ไดมีหนังสือแจงเจตจํานงค ถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ใน
เร่ือง การค้ําประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตั้ง
สํารองไมเพียงพอสําหรับ ขอพิพาทของบริษัทฯ และ บริษัท
ยอย ในกรณีที่มีความเสียหายเพิ่มเติมจากการตั้งสํารองไว
กรรมการจะเปนผูรับผิดชอบตอคาเสียหายดังกลาว ทั้งนี้การ
เขารับภาระความเสียหายเพิ่มเติมของกรรมการนั้น เปนไป
เพื่อการสํารองสวนเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ
เพื่อความคลองตัวในการจบคดีความใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 
(ประนีประนอม)   โดยในป 2552 มีจํานวน 1 คดีซึ่งเปนการ
ชดใชคาเสียหายเพิ่มเติมแทน  บริษัทเดอะเครนเซอรวิส จํากัด  
และตั้งแตป 2551 เปนตนมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี
นโยบายที่จะใหกรรมการของบริษัท ฯ เขามารับผิดชอบความ
เสียหายในนามสวนตัวอีก  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑในการตั้งสํารองคา
เผ่ือความเสียหายตามคําพิพากษาของศาล  ความเห็น
ทนายความ  และในบางกรณีหากบริษัทฯหรือบริษัทยอยเปน
จําเลยรวม ก็จะสํารองคาเผ่ือความเสียหายตามสัดสวน 
เนื่องจากคดียังไมส้ินสุด  ถือวาเปนหลักเกณฑที่เหมาะสม 
ดังนั้นการดําเนินการต้ังสํารองคาเผ่ือความเสียหายทางบัญชี
ถือวามีการดําเนินการที่เพียงพอและมีเหตุผลในการปกปอง
ผลประโยชนของบริษัท และนักลงทุนที่จะเขามาลงทุนในภาย
หนา จึงมีความสมเหตุสมผลของรายการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงา
 
 
เปนไปตา
รักษาผลป
บัญชีที่ถูก
 
 
ครบถวนต
ถูกตองเพี
ขอกําหนด
ตอคณะกร
 
 
สอบทานร
ถูกตองตา
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัท ชูไก 

านความ

คณะกรรมกา
มกฎหมาย วั
ประโยชนของบ
กตอง ครบถวน

 
คณะกรรมกา

ตามขอกําหนด
พียงพอ รวมถึ
ดของตลาดหลัก
รรมการบริษัท

คณะกรรมกา
รวมกับฝายบรหิ
ามที่ควรในสาร

 จํากัด (มหาช

รับผิดชอ

ารบริษัทไดใหค
ัตถุประสงค แ
บริษัท ผูถือหุน
น สามารถสะทอ

ารบริษัทไดแตง
ของตลาดหลกั
ถึงการเปดเผยร
ักทรัพยแหงปร
แลว 

ารบริษัทมีความ
หาร และผูส
ระสําคัญตามหล

ชน) 

อบของคณ

ความสําคัญตอ
และขอบังคับขอ
น และผูลงทนุ
อนฐานะการเงิน

งตั้งกรรมการต
กทรัพยแหงประ
รายการเกี่ยวโย
ระเทศไทยและ

มเห็นวา งบกา
สอบบัญชีของบ
ลักการบัญชีที่รั

...
ผ
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ณะกรรม

หนาที่และควา
องบริษัท ตลอ
นทั่วไปโดยกําก
นและผลการดาํ

ตรวจสอบ ซึ่งป
ะเทศไทยใหเข
ยง หรือที่อาจ
ระเบียบที่เกี่ยว

ารเงินประจําป 
บริษัทไดตรวจส
รับรองทั่วไป 

................ ....
ผศ.ดร.พิบูลย  ลิ
ประธานกรรมก

 

มการตอร

ามรับผิดชอบใน
อดจนมติที่ประช
กับดูแลใหรายง
าเนินงานที่เปน

ประกอบดวย 
ามาทําหนาที่ส
จมีความขัดแย
วของ ซึ่งคณะ

2552  ของบริ
สอบแลวนั้น 

.................. 
ลิมประภัทร 
การบริษัท 

รายงานท

นการดูแลกิจกา
ชุมผูถือหุนดวย
งานทางการเงิน
นจริงของบริษทั

กรรมการอิสร
สอบทานใหบริษ
งทางผลประโย
ะกรรมการตรวจ

รษัทและบริษัท
ไดแสดงฐานะ

รายง

ทางการเ ิ

ารบริษัทใหมีก
ยความซื่อสัตย
นของบริษัทมกี
ท 

ระที่เปนผูทรงคุ
ษัทมีการายงาน
ยชนอยางถูกต
จสอบไดรายงา

ยอย ที่คณะกร
ะการเงินและผล

งานประจําป 25

งิน 

ารจัดการที่ดี 
สุจริต  ระมดั
การบันทึกขอมู

คณุวุฒิ มีคุณส
นทางการเงินอ
องและครบถวน
านผลการปฏิบั

รรมการตรวจส
ลการดําเนินงา

552 

 ให
ดระวัง
ลทาง

สมบัติ
อยาง
นตาม
ัติงาน

อบได
นโดย
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

ผศ.ดร.พิบูลย   ลิมประภัทร 69 Ph.D. University of Illinois 
M.A. (ECON.) University  of 
Philippines  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
The Role of Chairman (RCM) 
year 2001 (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2002 (IOD) 
Audit Committee Program 
(ACP) year 2004 (IOD) 
บทบาทคณะกรรมการในการ
กําหนดนโยบายคาตอบแทน ป 
2009 (IOD) 
 

- - 2552 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
2548 – ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2547 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ  บริษัท ชูไก 
จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและคาตอบแทน   
บริษัท เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการโรงเรียนสองภาษา
ลาดพราว 
กรรมการและรองประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนยหองปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยและการเกษตรแหง
เอเชีย จํากัด 
กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  และประธานกรรมการ
สรรหาและคาตอบแทน โรงพยาบาล
ลาดพราว 

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย        
 

47 
 

ปริญญาตรี  สาขาการจัดการ
ทั่วไป 
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) 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 
(CMA 9/2009) 

- - 2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
ต.ค.2549 - 
ปจจุบัน  
2548 –  
ม.ค.2553  
2543 – ปจจุบัน 
ก.พ.2553 – 
ปจจุบัน 
 
2544 – ปจจุบัน  
ก.ค. 2540 – 
ก.พ.2553 
2543 – 2548 
 
 
2540 - 2543 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
(ประจําสํานักกรรมการผูจัดการใหญ) 
บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด 
(มหาชน) 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด  
กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท เหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 
(มหาชน)  
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 
กรรมการผูจัดการ 
บริษัท บางสะพานทรานสปอรต 
จํากัด 
ผูจัดการทั่วไปฝายขายและการตลาด 
บริษัท ไทยสตีลเซลล จํากัด 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นายวัชรินทร ดวงดารา  50 นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.)   
เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตย
สภา) 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-
MBA ม.เกษตรศาสตร ) 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2004  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2006 (IOD) 
 

- - 2551 - ปจจุบัน 
 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
 
2547 -2550 
 
 
2542 – 2547 
 
2538 – 2541 
 
2525 – 2538 

ผูจัดการฝายอาวุโส สายงานคดี 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากัด 
(มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบใน บมจ.หลายแหง 
บริษัทบริหารหนี้ของกองทุนรวม ฯ 
ในกลุมบงล.เกียรตินาคิน 
บ.เอ็มไทยฯ บริหารหนี้มีปญหาของ
สถาบันการเงิน 
บงล.ธนชาติ และ บงล.เอกชาติ 

นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 61 ปริญญาตรี สาขาการเงินการคลัง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005 (IOD) 
โครงการสัมมนาผูบริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน รุน 8 
(FINEX’8) 
สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงนิไทย 
Syndicated Loans 
The Euro Money Institute Hong 
Kong 
BOURSE GAME ASIA 
Singapore 
ผูจัดการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) รุน 28 
 

- - 2552 – ปจจุบัน 
 
 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
 
2553 – ปจจุบัน 
2552 – 2553 
 
2542 - 2551 
 
 
2551 – 2551 
 
2549 – 2551 
 
2548 – 2549 
 
2542 – 2548 
 
2540 - 2542 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ไทยนิจิเวนเจอร 
จํากัด 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน 
จํากัด 
ที่ปรึกษา บริษัท ไทยโฟม จํากัด 
ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท อนันดาดีเวลลอปเมนท จํากัด 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สาย
บรรษัทธุรกิจ2 ธนาคารไทยธนาคาร 
จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ  
บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
กรรมการ  
บริษัท หลักทรัพย บีที จํากัด 
กรรมการ บริษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุนบีที จํากัด 
กรรมการ บริษัท บีทีประกันภัย 
จํากัด 
ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผูจัดการ (เฉพาะกิจ) 
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย รวมเสริม
กิจ จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นายเจษฎา  พรหมจาต 48 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาธรรมศาสตร 
ผานการอบรม 
Director Certification Program 
(DCP) year 2004 (IOD) 
Company Secretary Program 
(CSP) year 2004 (IOD) 

- - ธ.ค.2552 –
ปจจุบัน 
 
ก.พ. -  พ.ย.  
2552 
 
มี.ค.2551 - 
ปจจุบัน 
 
 
 
 
2549 – ก.พ.
2551 
 
 
 
 
2547 – ก.พ.
2551 
 
 
2546- 2547 
 
 
2543 – 2550 
 
 
2542 - 2543 

หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน 
(CFO) 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษัท ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด 
บริษัท เอ็ม แอนด ดี เอนเตอรเท
นเมนท จํากัด 
บริษัท เอ็ม โอ เอ็ม อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด 
(มหาชน) 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด 
(มหาชน) 
ผูจัดการสํานักประธานกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 
จํากัด 
ผูจัดการทั่วไป 
บริษัท ชูไก จํากัด  
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นางวีระวรรณ บุญขวัญ       
 

40 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. 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
Chief Financial Officer (CFO) 
Business Consultant & Advisory 
Co., LTD. 
General Manager 
A Thai Market Co., LTD. 
Analyst-Asset Management 
Bangkok Capital Aluance Co., 
LTD 

นายธงไชย แพรรังสี 57 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2006  (IOD) 
 

42.22 บิดาของ
นางสาวจิรา
ลักษณ แพร
รังสี นางสาว
จิราภรณ 
แพรรังสี และ
นางสาว
จันทรจิรา 
แพรรังสี 

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

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร และ
กรรมการ 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)     
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากดั 
กรรมการ 
บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 49 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 ดานธุรกิจขนาด
กลาง – ขนาดยอม 3 
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) 
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัท พลูทิพยเฮาสซ่ิง จํากัด 
ผูบริหารระดับตน ฝายพัฒนาสินเชื่อ 
ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด 
(มหาชน) 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 49 ปริญญาตรี ภาษาศาสตร
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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.
2550 

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 42 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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 

นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 32 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ  
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผานการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) year 2005  (IOD) 
Director Certification Program 
(DCP) year 2008 (IOD) 
 

4.44 บุตรีของนาย
ธงไชย แพร
รังสี 

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 
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 

นางพัฒนินทร หลอจิตต
เสียง 

51 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     
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัทฯ 
(รอยละ) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประวัติการทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนงและสถานที่ 

นางจิตรา  ทองสมุทร 46 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 
 

0.0002 - 2547 – ปจจุบัน  
 
2543 – 2547 
 
2541 – 2542 
 
 
2539 – 2541 

ผูจัดการฝายการเงินอาวุโส  
บริษัท ชูไก จํากัด  (มหาชน) 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บริษัท เฟดดูรา จํากัด 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลดไวน 
(ประเทศไทย) จํากัด 
ผูจัดการแผนกบัญชี 
บริษัท คารอิมเมจ จํากัด 

นางสาวกุณีอร กลาการขาย 39 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี 
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 อินดัส
ตรีย จํากัด 
หัวหนาแผนกบัญชี-การเงิน 
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จํากัด 

หมายเหตุ :  กรรมการของบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนและไดตรวจสอบแลววาไมมีคุณสมบัติตองหามตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยทุกทาน นอกจากนี้กรรมการทุกทานยังไดผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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บริษัท 

กรรมการ / ผูบริหาร 
 

ผศ.ดร.
พิบูลย 
ลิมประ
ภัทร 

นาย
สมศักดิ์ 
ศิวะ

ไพบูลย 

นาย
วัชรินทร 
ดวง
ดารา 

นาย 
สุรินทร  
เปรม
อมรกิจ 

นาย 
เจษฎา  
พรหม
จาต 

นาง 
วี

ระวรรณ  
บุญขวญั  

นาย
ธงไชย 
แพรรังสี 

นาย
ชํานาญ  
งามพจน
วงศ 

นางสาว 
นทีพร  
ดวง
สวัสดิ์ 

นางสาว
วนิดา  
ดารา
ฉาย 

นางสาว 
จิรา

ลักษณ 
แพรรังสี 

นาง 
พัฒนนิทร
หลอจิตต
เสียง 

นาง
จิตรา 
 ทอง
สมุทร 

นางสาว 
กุณีอร 

 กลาการ
ขาย 

1. บมจ. ชูไก จํากัด 1, 3 2, 3 3, 7 3, 8 
3, 
8 

3, 8 
3, 4, 

9 
3, 6, 
10 

3, 6 
3, 6, 
10 

3, 6, 
10 

6, 
10 

10 10 

2. บจก. เดอะเครน เซอรวิส        3, 9  3 3 3 3   
3. บจก. เดอะเครน แหลมฉบัง        3 3 3 3 3    
4. บจก. เดอะเครน ระยอง        3 3 3 3 3    
5. บจก. เดอะเครนเฮฟวี่ลิฟท       3 3 3, 9 3 3    
6. บจก. ไลนทรานสปอรต   9             
7. บมจ. เหล็กแผนรีดเย็นไทย   3,6             
8. บจก. ทาเรือประจวบ  9             
9. บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสทรี   10             
10. บจก. มีสุข พร็อพเพอรตี้            3    
11. บจก. ดีแลนด ดีเวลลอปเมนท      3          
12. บมจ. เอ็น.ซี.เฮาสซิ่ง จํากัด  2, 3              
หมายเหตุ :  1  ประธานกรรมการ 6 กรรมการบริหาร 
 2  รองประธานกรรมการ 7 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3  กรรมการ 8 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4  ประธานกรรมการบริหาร 9 กรรมการผูจัดการ 

 5  รองประธานกรรมการบริหาร 10 ผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2552 

 

 50

ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและบริษัทยอย    

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

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

ผศ.ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร 1, 3     
นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย 2, 3     
นายธงไชย แพรรังสี 3, 4, 8 3, 8 3 3 3 

นายชํานาญ  งามพจนวงศ 3, 5, 9  3 3 3 
นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ 3, 5 3 3 3 3, 8 
นางสาววนิดา ดาราฉาย 3, 5, 9 3 3 3 3 
นางสาวจิราลักษณ แพรรังสี 3, 5, 9 3 3 3 3 
นายวัชรินทร ดวงดารา                    3, 6     
นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ 3, 7     
นายเจษฎา  พรหมจาต 3, 7     
นางวีระวรรณ  บุญขวัญ 3, 7     
นางพัฒนินทร  หลอจิตตเสียง 5, 9 3    
นางจิตรา  ทองสมุทร 9     
นางสาวกุณีอร กลาการขาย 9     

นางสาวนนทพร  ไกรชิงฤทธิ์  9    
นางสาววิยะดา  ประดับญาติ  9    
นางสาวพัชรินทร  พวงรัตน  9    
นางนิรมล   สุทธิศิริ  9    
นางสาวจิราภรณ แพรรังสี   3, 8   
นายดํารงพล  พีระเสถียร   9   
นางสาวสุวรรณี  สงวนดี   9   
นายกระวี บุญมา    9  
นางดาวเรือง ยิ้มสวัสดิ์    9  
นางสาวดวงจันทร กาญจนวรวงศ    9  
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ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท และบริษัทยอย    

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

บริษัท เดอะเครน  
แหลมฉบัง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
ระยอง จํากัด 

บริษัท เดอะเครน  
เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 

นางสาวพรรณี โนจากุล    9  
นางสาวจันทรจิรา  แพรรังสี    3, 8  

นายเจฟฟรี่  ฟู   9 9  

นายสุรพล  จิตตดี     3,9 

นางสาววิไล นักวิฬา     9 

หมายเหตุ : 1 ประธานกรรมการ 

 2 รองประธานกรรมการ 

 3 กรรมการ 

 4 ประธานกรรมการบริหาร 

 5 กรรมการบริหาร 

 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 8 กรรมการผูจัดการ 

 9 ผูบริหาร 
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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

งบกําไรขาดทุน 
การดําเนินงานของบริษัท ฯ ที่ผานมาในป 2552 บริษัท ฯ มียอดรายไดรวมในป 2552  เทากับ 472.30  ลานบาท 

ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 40.18  แบงเปนรายไดจากการขายจํานวนเทากับ 126.59  ลานบาท และรายได
จากการใหบริการเชาและขนสงเทากับ 345.70 ลานบาทตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหรายไดจากการขายลดลงจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอนถึงรอยละ 59.98  เนื่องจากสินคาที่บริษัทฯ ขายเปนเครื่องจักรกลหนักที่มีราคาสูง ผูซื้อสวนใหญตอง
พ่ึงพิงจากสถาบันการเงินในการชําระคาสินคา ในขณะที่สถาบันการเงินก็เขมงวดในการปลอยสินเชื่อและไมคอยมั่นใจใน
ภาวะธุรกิจ จึงสงผลใหผูซื้อหาแหลงเงินทุนไดยาก ประกอบกับผูซื้อที่มีศักยภาพทางการเงินก็ขอเล่ือนการสงมอบรถออกไป
เปนในป 2553  สําหรับสาเหตุที่ทําใหรายไดจากการใหบริการเชาและขนสงลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 
26.94  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง และวิกฤตการณส่ิงแวดลอมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําใหบริษัทตอง
ระมัดระวังในการรับงานเชาและขนสงมากขึ้น โดยเนนการบริหารสภาพคลองทางการเงินมากกวารายไดซึ่งอาจจะไมไดรับ
ชําระหนี้   

ในสวนของกําไรขั้นตนของบริษัทฯ นั้น บริษัทมีกําไรขั้นตนในป 2552  เทากับ 81.47 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลา
เดียวกันของปกอนรอยละ 68.18 สาเหตุเนื่องจากในป 2551 บริษัทมีการขายเครื่องจักรออกไปเปนจํานวนมากทําใหตองซื้อ
เครื่องจักรเขามาทดแทนเครื่องจักรที่ขายไปสงผลใหในป 2552 บริษัทมีคาเสื่อมราคาเครื่องจักรเปนจํานวนเงิน 193.90 ลาน
บาทเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 12.34  และมีการสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2552 เปนจํานวน
เงิน 21.2  ลานบาท ซึ่งเมื่อประกอบกับยอดรายไดที่ลดลงทําใหบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในป 2552 เทากับ  93.59 ลานบาท  

 
งบดุล 
สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 – 2551 และ 2552  มีจํานวนเทากับ 1,652.16   1,926.34  และ 

1,791.51 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ16.60  และอัตราลดลงรอยรอยละ 7.00 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนตามลําดับ  สาเหตุของการเพิ่มขึ้นในป 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อรถเครนขนาด 280 ตัน
จํานวน 2 คันซึ่งเปนรถเครนตีนตะขาบ ( Crawler crane) ย่ีหอ HITACHI SUMITOMO รุน SCX2800-02 ในเดือน
กุมภาพันธมีมูลคารวมประมาณ 172.65 ลานบาท  และการนําเขาเครื่องจักรเกาใชแลวขนาด 50 ตันและ 25 ตันเพ่ิมเติมใน
ไตรมาส 4 จํานวน 12 คัน   

สําหรับการลดลงของสินทรัพยรวมในป 2552  เกิดจาก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเนื่องจากบริษัทนําเงิน
ดังกลาวไปใชหมุนเวียนในกิจการและจายชําระหนี้สินระยะยาว และการลดลงของลูกหนี้การคาที่ลดลงตามยอดรายไดที่ลดลง 
และการจําหนายเครื่องจักรระหวางป 

หน้ีสิน 
หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวนทั้งส้ินเทากับ 963.93 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ซึ่งมี

จํานวนเทากับ 982.67 ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 1.91 โดยมีสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นและลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ 

- เจาหนี้การคา ณ ป 2552 มียอดคงเหลือเทากับ 43.46 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 203.63 
ลานบาท คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 78.66  เนื่องจากมีเจาหนี้การคาตางประเทศที่ครบกําหนดและโอนไปเปนเงินกูระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินตามบันทึกขอตกลงที่ทําไวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จึงสงผลให เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เพ่ิมขึ้นจาก 18.82 ลานบาทในป 2551 เปน 127.75 ลานบาทในป 2552  
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- หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน  (หรือหนี้สินที่เกิดจากทําสัญญาค้ําประกันในการขายเครื่องจักร) นั้น ในอดีตการซื้อ
ขายเครื่องจักรกลหนักใชแลวเกิดขึ้นในวงจํากัด บริษัทลิสซิ่งจึงไมตองการมีภาระในการขายเครื่องจักรกลหนักใชแลวหาก
ลูกคาทําผิดสัญญา บริษัทลิสซิ่งจึงระบุใหผูขายตองทําสัญญาซื้อเครื่องจักรกลหนักใชแลวคืนในกรณีที่ลูกคาผิดนัดชําระหนี้ 
ดังนั้นในการขายเครื่องจักรกลหนักใหแกลูกคา บริษัทตองเปนผูจัดหาแหลงเงินในการจัดซื้อเครื่องจักรใหแกลูกคารวมถึงเปน
ผูค้ําประกันการกูดังกลาวดวย ซึ่งในป  2550 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืนเทากับ 63.60 ลานบาทนั้นเกิดจากลูกคา
ของ TCS ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่งแหงหนึ่ง TCS ในฐานะผูขายทรัพยสินดังกลาว จึง
ตองรับผิดชอบในการจายชําระหนี้แทน ซึ่งเปนไปตามสัญญาความรับผิดรวมกัน ซึ่งตอมาภายหลัง TCS ไดมีการหยุดชําระ
หนี้แทนและฟองรองบริษัทลีสซิ่งดังกลาวใหคืนเงินที่ชําระเกินคืนใหกับ TCS    แตบริษัทลีสซิ่งดังกลาวก็ไดมีการยื่นฟองให 

TCS ชําระคาเสียหาย ทั้งนี้ในปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล (รายละเอียดจะปรากฏอยูในแบบแสดงรายการ

ประจําป (56-1) สวนที่ 1 ขอ 6  ขอพิพาททางกฎหมาย)  แตอยางไรก็ตาม TCS มีการบันทึกเบ้ียปรับรอยละ 10 ตอปตามคํา
พิพากษาของศาลชั้นตน รวมเปนเงิน 77.75 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 

- เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ ณ ส้ินป 2552 มีจํานวนเทากับ 31.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2551 ที่มี
จํานวนเทากับ 1.87 ลานบาท และป 2550 จํานวนเทากับ 2.34 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1,594.34  
เนื่องจากบริษัทมีการรับเงินมัดจําคาสินคาจากลูกคาและเลื่อนกําหนดการสงมอบเครื่องจักรออกไปเปนป 2553  

 
สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 – 2551 และป 2552 มีมูลคา 697.75 ลานบาท 943.67 ลาน
บาท และ 827.58 ลานบาทตามลําดับ ในสวนของผูถือหุนของป 2552 ลดลงจาก 943.67  ลานบาทในป 2551  เปน 827.58 
ลานบาทในป 2552  คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 12.30 เนื่องจากในป 2552 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 93.59 
ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 22.50 ลานบาท รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 116.09 ลานบาท  สําหรับ สวนของผูถือหุน
ของป 2551 เพ่ิมขึ้นจาก 697.57 ลานบาทในป 2550 เปน 943.67 ลานบาทในป 2551  คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 
33.99  นั้น  เปนการเพิ่มขึ้นของกาํไรสุทธิในป 2551 จํานวน 31.55 ลานบาท  และการเพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ลานหุนมูลคา
หุนละ 1 บาทในป 2550  เพ่ือรองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับชําระในเดือน
กุมภาพันธป 2551 จํานวน 100 ลานบาท โดยมีสวนเกินมูลคาหุนซึ่งสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนจํานวน 159.55 ลานบาท 

 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2550 – 2551 และ ป 2552 เทากับ  1.37  เทา  1.04 เทา และ 1.16 เทา

ตามลําดับ  โดยในป 2552 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนลดลงจากงวด
เดียวกันของปกอนเปนจํานวนเทากับ 116.09 ลานบาท ซึ่งเกิดจากขาดทุนสุทธิในป 2552 จํานวน 93.59 ลานบาทและ
จายเงินปนผลจํานวน 22.50 ลานบาท  ในขณะที่หนี้สินรวมลดลงเพียง  18.74 ลานบาท จึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนเพ่ิมขึ้นเปน 1.16 เทา   สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเปนผลมาจากการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ในป 2550 และรับชําระในป 2551 จาก 350.00 ลานบาท เปน 450.00 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนที่
เพ่ิมขึ้นจํานวน 159.55 ลานบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจากกําไรสุทธิในป 2551 เปนจํานวน 31.55 ลานบาท 
ถึงแมวาบริษัทฯจะมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น  แตอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของบริษัทฯในป 2551 ยังต่ํากวา
อัตราการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุนในรอบบัญชีเดียวกัน จึงทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2551 ลดลง
เหลือเพียง 1.04 เทา  
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สภาพคลอง 
 ณ ส้ินป 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง ลดลงจาก 0.48 ในป 2551 เปน 0.24 เทา  เนื่องจากบริษัทฯ มีการ

ปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในการแขงขัน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณ เศรษฐกิจในปจจุบันและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการบริหารของสินคาคงคลัง คือ  เปนสินคาที่มีไวเพ่ือ
จําหนายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป หากเกิน 1 ป และจําหนายไมไดใหโอนเปนสินทรัพยเพ่ือเชาและคิดคาเสื่อมราคาตามอัตรา
ที่กําหนด ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ โอนสินคาคงเหลือไปภายใตบัญชี “ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ “  ซึ่งเปนสินทรัพยไม
หมุนเวียนดวยราคาทุนจํานวน 64.36 ลานบาทจึงทําใหสินทรัพยหมุนเวียนในป 2552 ลดลง 

แมในป 2552 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 173.05 ลานบาท กระแสเงินสดใชไปใน
กิจกรรมลงทุนจํานวน 115.46 ลานบาท และกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 81.53 ลานบาท ซึ่งทําใหในป 
2552  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 23.94 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดินเพ่ือกอสราง

โรงซอมบํารุง โรงอาหาร หองน้ํา และอาคารสํานักงานชั้นเดียวของ TCL เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการบริการงานซอมบํารุง 
และสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นใหกับ TCL รวมถึงการสรางสวัสดิการใหกับพนักงาน สําหรับอาคารสํานักงานชั้นเดียว

ของ TCL นั้นสรางเพื่อทดแทนอาคาร 6 ชั้น เพ่ือลดคาใชจาย โดยอาคารเดิมบริษัทฯ จะนําไปใหผูอ่ืนเชาเพ่ือเพ่ิมรายได
ตอไป โดยโครงการดังกลาวอยูระหวางดําเนินการรวมเปนจํานวนเงินที่จายในป 2552 เทากับ  52.40 ลานบาท  และอีก
สาเหตุหนึ่งคือการชําระคืนหนี้ระยะยาวที่ครบกําหนดจํานวน 234.49  ลานบาท   แตอยางไรเมื่อส้ินงวดบัญชีบริษัทฯ ยังคง
เหลือเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมุนเวียนในกิจการเทากับ 7.73 ลานบาท  ซึ่งในป 2553 บริษัทฯ เชื่อวาจะมีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่ดีขึ้นจากงานขายและงานใหบริการเชาและขนสง โดยใชกลยุทธในการรักษาฐานลูกคาเดิม 
ขยายฐานลูกคาในและตางประเทศ ตลอดจนเจาะฐานลูกคาของคูแขง และเนนการขายรถเครนใหมย่ีหอ ZOOMLION เปน

หลัก  สวนการชําระหนี้ระยะยาวคืนนั้น อยูระหวางการหาชองทางในการ Refinance หนี้ เพ่ือจัดโครงสรางหน้ีและระยะเวลา
การผอนชําระหนี้ใหสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไมมีปญหาสภาพคลอง 
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

3

สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 6 7,725,066.95          31,663,846.31        222,598.49            1,009,833.85          

เงนิลงทุนชั่วคราว 158,751.74            18,343.54              -                       -                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 7 59,040,229.37        142,987,359.94       42,186,034.86        82,655,057.79        

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 12, 25 -                       -                       -                       -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 5, 8 10,253,651.22        5,287,210.27          38,491.42              1,972.60               

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 -                       -                       -                       1,600,000.00          

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 29,588,484.54        100,586,872.00       30,088,483.54        103,567,099.59      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10 31,874,281.95        41,838,428.13        17,494,280.87        25,493,405.48        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 138,640,465.77       322,382,060.19       90,029,889.18        214,327,369.31      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 13 3,003,866.48          6,278,701.60          255,891.00            3,750,750.88          

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4, 15 1,602,959,673.53    1,560,450,476.31    1,088,533,574.13    1,050,384,091.91    

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 14 2,670,904.89          808,174.66            2,670,904.89          808,174.66            

สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น - สุทธิ 17 44,236,319.97        36,425,166.98        14,345,715.79        20,179,915.87        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,652,870,764.87    1,603,962,519.55    1,280,797,515.81    1,250,114,363.32    

รวมสินทรัพย 1,791,511,230.64    1,926,344,579.74    1,370,827,404.99    1,464,441,732.63    

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 18 125,482,280.40   129,701,706.93     102,535,746.75    116,708,214.55   

เจาหนี้การคา 5, 19 43,463,931.54     203,633,464.28     124,008,133.45    280,578,515.32   

เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย -                    2,247,000.00         -                    -                    

หนี้สินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 20 245,949,053.40   220,122,495.15     152,828,185.45    135,616,165.94   

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 25, 39 77,748,937.89     67,089,422.45       -                    -                    

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 7,050,000.00       -                      24,050,000.00     32,300,000.00     

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 21 2,033,000.00       -                      2,033,000.00       -                    

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 31,669,906.54     1,869,158.88         31,669,906.54     1,869,158.88       

คาใชจายคางจาย 5 29,887,396.73     27,492,467.36       9,059,936.67       4,083,007.44       

ภาษีเงินไดคางจาย -                    59,254.53             -                    -                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 22 17,670,427.67     21,415,186.32       3,216,383.91       3,161,933.07       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 580,954,934.17   673,630,155.90     449,401,292.77    574,316,995.20   

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 23 127,747,683.94   18,824,000.00       112,522,884.01    3,500,000.00       

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 24 245,252,237.79   280,201,901.13     100,157,047.33    129,301,213.27   

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 5, 26 9,975,177.90       10,013,560.52       311,851.00         314,626.00         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 382,975,099.63   309,039,461.65     212,991,782.34    133,115,839.27   

รวมหนี้สิน 963,930,033.80   982,669,617.55     662,393,075.11    707,432,834.47   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

3

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน 27, 30

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

ทนุทีอ่อก - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 450,000,000.00      450,000,000.00      450,000,000.00      450,000,000.00      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 28 209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      209,553,500.00      

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 29 8,427,490.49         8,427,490.49         8,427,490.49         8,427,490.49         

ยังไมไดจัดสรร 120,404,597.11      236,498,362.47      40,453,339.39       89,027,907.67       

รวมสวนของผูถือหุน 827,581,196.83      943,674,962.19      708,434,329.88      757,008,898.16      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,791,511,230.64   1,926,344,579.74   1,370,827,404.99   1,464,441,732.63   

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขายและการใหบริการ 3, 5

รายไดจากการขาย 126,593,408.89    316,364,265.71    255,453,926.61    447,320,059.35    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 345,702,297.06    473,190,836.95    97,097,127.37     128,487,125.77    

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 472,295,705.95    789,555,102.66    352,551,053.98    575,807,185.12    

ตนทนุขายและการใหบริการ 3, 5

ตนทนุขาย (58,372,123.81)    (170,191,381.92)   (223,797,950.18)   (351,383,442.19)   

ตนทนุจากการใหบริการเชาและขนสง 32 (332,449,905.82)   (363,337,346.42)   (104,328,171.09)   (94,323,585.81)    

รวมตนทนุขายและการใหบริการ (390,822,029.64)   (533,528,728.34)   (328,126,121.27)   (445,707,028.00)   

กําไรขัน้ตน 81,473,676.31     256,026,374.32    24,424,932.71     130,100,157.12    

รายไดอืน่  5, 31 32,001,649.10     23,026,280.35     39,120,299.99     20,690,840.82     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 5, 30 -                    -                    14,998,950.00     20,998,530.00     

กําไรกอนคาใชจาย 113,475,325.41    279,052,654.67    78,544,182.70     171,789,527.94    

คาใชจายในการขายและบริการ 5, 32 (19,145,493.63)    (31,043,469.89)    (4,393,023.14)      (9,786,543.87)      

คาใชจายในการบริหาร 5, 32 (94,245,265.92)    (96,037,486.76)    (28,672,962.08)    (55,298,246.34)    

คาตอบแทนผูบริหาร 32 (30,907,508.73)    (28,488,046.44)    (30,424,450.67)    (27,988,967.40)    

รวมคาใชจาย (144,298,268.28)   (155,569,003.09)   (63,490,435.89)    (93,073,757.61)    

กําไร(ขาดทนุ)กอนตนทนุทางการเงินและภาษีเงินได (30,822,942.87)    123,483,651.58    15,053,746.81     78,715,770.33     

ตนทนุทางการเงิน 5, 33 (62,770,822.49)    (74,793,927.63)    (41,128,315.09)    (42,788,188.21)    

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษีเงินได (93,593,765.36)    48,689,723.95     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

ภาษีเงินได 34 -                    (17,136,332.54)    -                    -                    

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ (93,593,765.36)    31,553,391.41     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

การแบงปนกําไร(ขาดทนุ)สุทธิ

สวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (93,593,765.36)    31,553,391.41     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

สวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอย -                    -                    -                    -                    

(93,593,765.36)    31,553,391.41     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขัน้พื้นฐาน 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธสิวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3 (0.21)                 0.07                  (0.06)                 0.08                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 450,000,000        439,890,710        450,000,000        439,890,710        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทนุ

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

ทนุเรือนหุน สวนเกินมูลคา

สวนเกินจากการ

ปรับโครงสราง

หมาย

เหตุ

ทีอ่อกและชําระ

แลว

หุนสามัญ ภายในกิจการ

ภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2551 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 29 -                  -                  -                  1,796,379.11   (1,796,379.11)     -                  

เงินปนผลจาย 30 -                  -                  -                  -                (45,000,000.00)   (45,000,000.00)   

เพิ่มทนุหุนสามัญ 27 100,000,000.00  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  

ขาดทนุสุทธิ -                  -                  -                  -                (93,593,765.36)   (93,593,765.36)   

เงินปนผลจาย 30 -                  -                  -                  -                (22,500,000.00)   (22,500,000.00)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2552 450,000,000.00  209,553,500.00  39,195,609.23    8,427,490.49   120,404,597.11   827,581,196.83  

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
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(หนวย: บาท)

ทนุเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2551 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 29 -                    -                    1,796,379.11        (1,796,379.11)     -                    

เงินปนผลจาย 30 -                    -                    -                     (45,000,000.00)    (45,000,000.00)     

เพิ่มทนุหุนสามัญ 27 100,000,000.00    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    

ขาดทนุสุทธิ -                    -                    -                     (26,074,568.28)    (26,074,568.28)     

เงินปนผลจาย 30 -                    -                    -                     (22,500,000.00)    (22,500,000.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2552 450,000,000.00    209,553,500.00    8,427,490.49        40,453,339.39     708,434,329.88    

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม
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(หนวย: บาท)

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (93,593,765.36)    31,553,391.41     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 208,897,404.93   246,400,932.20   73,137,471.36     79,043,419.68     

หน้ีสงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 17,461,776.37     (9,436,200.16)      -                    -                    

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา(กลับรายการ) (3,900,012.72)      2,652,589.23       (3,900,012.72)      2,652,589.23       

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 8,964,270.35       1,928,000.60       4,626,685.75       -                    

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (2,609,533.88)      (1,824,963.98)      (306,163.51)        (155,443.40)        

ประมาณการหนี้สิน 10,826,341.36     131,785.60         320,644.44         -                    

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (1,419,104.18)      20,138,843.76     (1,419,104.18)      20,138,843.76     

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                    -                    (14,998,950.00)    (20,998,530.00)    

ดอกเบ้ียรับ (1,199,706.99)      (323,485.00)        (627,735.20)        (209,329.85)        

ดอกเบ้ียจาย 62,770,822.49     73,967,509.13     41,128,315.09     42,188,188.21     

ภาษีเงินได -                    17,136,332.54     -                    -                    

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 206,198,492.37   382,324,735.33   71,886,582.75     158,587,319.75   

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,199,706.99       323,485.00         591,216.38         207,357.25         

ลูกหน้ีการคา 66,326,004.20     (70,336,385.91)    18,895,448.45     (42,845,645.99)    

รายไดคางรับ (4,966,440.95)      15,655,458.23     -                    -                    

สินคาคงเหลือ 38,941,783.15     86,228,171.98     138,848,184.38   18,676,039.17     

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,984,748.28       (9,263,922.88)      7,972,726.71       (5,394,030.08)      

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 3,274,835.12       (217,307.74)        3,494,859.88       (3,750,750.88)      

ลูกหน้ีจากการขายผอนชําระ (1,862,730.23)      410,208.62         (1,862,730.23)      410,208.62         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 4,032,709.25       (4,393,609.04)      3,253,299.43       (6,612,916.43)      

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2552 2551 2552 2551

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคา (158,750,428.56)    167,322,808.82     (145,024,312.66)    175,434,929.87     

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 29,800,747.66       (467,289.72)          29,800,747.66       (467,289.72)          

คาใชจายคางจาย 786,791.42           (2,950,962.22)        2,144,561.38        (8,721,019.41)        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,435,750.13)        (1,197,111.56)        97,290.84            (4,621,102.12)        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (38,382.62)            (2,392,003.84)        (2,775.00)             (77,605.51)            

รับเงินคืนคาภาษีเงินได 6,446,698.61         5,400,721.46         3,373,938.93        -                      

เงนิสดจายภาษีเงินได (24,884,900.40)      (30,775,304.03)      (5,172,060.56)       (5,171,655.23)        

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 173,053,884.16     535,671,692.50     128,296,978.34     275,653,839.29     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ:

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                      -                      14,998,950.00       20,998,530.00       

เงินลงทนุช่ัวคราว(เพิ่มข้ึน)ลดลง (140,408.20)          100,684.80           -                     -                      

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการทีเ่ก่ียวของกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง -                      -                      1,600,000.00        (1,600,000.00)        

ซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ (118,196,894.63)    (276,833,444.71)    (162,699,412.53)    (199,177,056.77)    

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 2,873,429.70         15,293,608.33       1,112,149.54        1,277,794.71         

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (115,463,873.13)    (261,439,151.58)    (144,988,312.99)    (178,500,732.06)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 170,082,961.27     15,945,202.40       160,129,920.00     5,269,720.95         

รับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน 17,549,999.00       127,544.00           26,429,999.00       53,000,000.00       

จายชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน (10,499,999.00)      (10,981,180.42)      (23,929,999.00)      (56,702,422.31)      

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืนเพิ่มข้ึน 2,033,000.00         -                      2,033,000.00        -                      

เงินสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน 39,310,581.00       6,405,000.00         39,310,581.00       -                      

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (172,874,850.74)    (259,098,296.29)    (83,593,466.61)      (116,140,756.03)    

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หนวย: บาท)

2552 2551 2552 2551

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18,600,000.00        20,000,000.00        13,600,000.00      -                      

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (61,619,964.68)       (169,600,072.62)     (57,528,764.61)     (154,000,000.00)    

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -                      (3,821,714.10)         -                    -                      

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุน -                      259,553,500.00      -                    259,553,500.00     

เงินสดจายดอกเบ้ีย (61,567,677.24)       (70,822,062.30)       (38,004,330.49)     (43,067,146.63)      

จายเงินปนผล (22,542,840.00)       (44,936,359.00)       (22,542,840.00)     (44,936,359.00)      

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (81,528,790.39)       (257,228,438.33)     15,904,099.29      (97,023,463.02)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (23,938,779.36)       17,004,102.59        (787,235.36)         129,644.21           

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 7,725,066.95          31,663,846.31        222,598.49          1,009,833.85         

รายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  

ระหวางป 2552

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 132.15 ลานบาท (ป 2551: 245.55 ลานบาท) โดยจายชําระ

     เงินสด จํานวนเงิน 23.07 ลานบาท (ป 2551: 51.60 ลานบาท) สวนท่ีเหลือไดทําสัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและเชากลับคืนกับสถาบันการเงิน โดยไดรับเงินตามสัญญาเชา    

     จํานวนเงิน 39.31 ลานบาท (ป 2551: 6.41 ลานบาท)  

3.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 91.81 ลานบาท (ป 2551: 0.89 ลานบาท) 

     ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจํานวนเงิน 17.72 ลานบาท (ป 2551: 109.07 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

4.  บริษัทไดโอนสินทรัพยระหวางทาง(เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา)ไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 34.02 ลานบาท ในงบการเงินรวม 

     และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

5.  บริษัทไดมีการซื้อที่ดินราคาทุน จํานวนเงิน 25 ลานบาท จายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนท่ีเหลือกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน

6.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการหักกลบหนี้ระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.57 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท   

     เงินกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

7.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 23.33 ลานบาท ในงบการเงินรวม และ 

     จํานวนเงิน 64.36 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

8.  บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงเงินกูยืมระยะสั้นไปเปนเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 174.30 ลานบาท 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถ
ขนสง 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

(MAI)” 

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ 
ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การ
ประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล
ภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดจํานวน
สินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
อาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชี
ของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 
2550) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย และการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับ 54 เดิม) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมิน
แลวเห็นวาการใชมาตรฐานและแนวปฏิบัติขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวด
ปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

   วันที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
(ฉบับ 47 เดิม) 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีทั้งสาม
ฉบับดังกลาว 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)    รายงานประจําป 2552 

 

 67

เกณฑในการนําเสนองบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดรวมงบการเงินของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

บริษัทยอย จัดต้ังข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2552 2551

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 จํากดั ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวม ณ วันที่ในงบดุลและสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 คิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้ 

บริษัทยอย

2552 2551 2552 2551

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 7.88                      8.62                      21.56                    27.35                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 20.83                    21.54                    43.65                    39.28                    

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 5.77                      5.16                      14.88                    12.58                    

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 14.91                    11.63                    24.92                    18.32                    

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่
คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุด
ลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่ไดรับมากับตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 
ซึ่งการลงทุนดังกลาวเปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุล
ภายใตสวนของผูถือหุน 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑการวัดคาในการจัดทํางบการเงิน 

นอกจากที่เปดเผยไวในหัวขออ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑใน
การจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 

รายได 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผู
ซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความไมแนนอนท่ีมี
นัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นได
อยางนาเชื่อถือหรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสงรับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา 

ดอกเบี้ยรบั 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาทั้งส้ินตามสัญญา คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชีที่มรีายการดังกลาว 
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ตนทุนทางการเงิน 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนในกรณี
ที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการ
ผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชาการเงิน
บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 

ผลประโยชนของพนักงาน 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาว
ไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากทั้งพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย เงินฝากธนาคาร

ที่มีกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงสุทธิจากเงินฝากธนาคารติดภาระค้ํา
ประกัน 

เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอ
จํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 
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สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีราคาเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่น เพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพ
ปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตปกติ 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย 

บริษัทตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาที่เส่ือมคุณภาพเสียหายลาสมัยและคางนาน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุนและหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้ 

 จํานวนป 
สวนปรับปรุงที่ดิน 5 
อาคารและอาคารใหเชา 20 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 5 - 10 
เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา  

 – ไดมาหลังเดือนมิถุนายน 2551 7 และ 15 

 – ไดมากอนเดือนมิถุนายน 2551 5 และ 10 

เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5 
ยานพาหนะ 5 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน
บางสวน และสินทรัพยระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนที่
สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัท
ไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชีและ
รวมไวอยูในกําไรจากการดําเนินงาน 
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คาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยรวมทั้งดอกเบี้ยจายที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเพ่ือใชในการไดมาซึ่งสินทรัพย
ขางตนกอนสินทรัพยจะแลวเสร็จถือเปนตนทุนของสินทรัพย 

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชามีวัตถุประสงคเพ่ือใหเชาและขาย ดังนั้น หากยังไมมีการขายจะนําสินทรัพยออกไปใหเชา

โดยบันทึกไวในงบดุลภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” และคิดคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานโดยประมาณ

ขางตนในงบกําไรขาดทุนภายใตบัญชี “ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง” จนกระทั่งเมื่อมีการขายจะหยุดคิดคา
เส่ือมราคาและจัดประเภทบัญชีไปเปนสินคาคงเหลือ พรอมทั้งรับรูตนทุนขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี (ราคาทุนหักคา
เส่ือมราคาสะสม) ณ วันที่ขายในงบกําไรขาดทุนในงวดบัญชีที่เกิดรายการขายนั้น 

สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ
เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคา
ปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวน
ระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา 
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาสินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพยที่เชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 

การดอยคาของสินทรัพย 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคา รับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด 
สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมิน
มูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้
ใหรับรูในสวนของผูถือหุน 

การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย
อ่ืน ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน 

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลัง
หักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

เงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันส้ินป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่ยังไมครบกําหนด คํานวณ
โดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงคาง ณ วันส้ินปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้อ่ืนหรือเจาหนี้อ่ืนจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวไดรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได 

เงินปนผลจาย 

เงินปนผลจายและเงินปนผลจายระหวางกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนและกรรมการของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล                                                                            

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนของผูถือหุนสามัญและหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางปในแตละป โดยไดมีการปรับ
จํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 27 
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กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท สรุปไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (บาท) (93,593,765.36)    31,553,391.41     (26,074,568.28)    35,927,582.12     

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน)

หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 450,000,000        350,000,000        450,000,000        350,000,000        

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย

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

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 450,000,000        439,890,710        450,000,000        439,890,710        

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.21)                 0.07                  (0.06)                 0.08                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่ง
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือ
ชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบ
ดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดใน
ตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เส่ียงที่มีตอหนี้สิน ซึ่งการใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้ 

ขอพิพาททางการคาและคดีฟองรอง 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาและการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของขอพิพาทและคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงจะ
ไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันที่ในงบดุล อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการ
ประมาณการไว 

4. การเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา 

ในป 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดทบทวนประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาที่ไดมาใหม (รถเครนและ
รถโฟลคลิฟท) เนื่องจากสมรรถนะของสินทรัพยใหเชาดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงได

เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาที่ไดมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 จากเดิม 5 ป เปน 7 ป 
สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 10 ป เปน 15 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาใหม อีกทั้งไดกําหนดมูลคา
คงเหลือของสินทรัพยใหเชาในอัตรารอยละ 10 ของราคาทุน ผลของการเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานดังกลาวทําใหคา

เส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลดลง จํานวนเงิน 5 ลานบาทในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 1.67 
ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัทและบริษัทยอยไดทบทวนประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชา (รถเครนและรถโฟลคลิฟท) เพิ่มเติม
จากป 2551 ที่บริษัทและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาเฉพาะที่ไดมามา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 จากเดิม 5 ปเปน 7 ป สําหรับสินทรัพยใหเชาที่ใชงานแลวและจากเดิม 10 ปเปน 15 ป 
สําหรับสินทรัพยใหเชาใหม อีกทั้งไดกําหนดมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาในอัตรารอยละ 10 ของราคาทุน โดย
ไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาที่ไดมากอนเดือนมิถุนายน 2551 ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในป 2551 และไดอนุมัติเปล่ียนแปลงประมาณการมูลคาคงเหลือของสินทรัพยใหเชาทั้งหมดไปเปนรอย
ละ 20 ของราคาทุนสําหรับรถเครน และรอยละ 10 ของราคาทุนสําหรับรถโฟลคลิฟท โดยอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยใหเชาและมูลคาคงเหลือต้ังแตตนป 2553 เปนตนไป 

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือ
หุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบ
การเงินใชราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาด
รองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กัน มีดังนี้ 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551  

2552 2551 2552 2551

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

จําหนายสินคา -                 -                 26,207,202.00    35,004,414.30    

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 11,086,816.99    43,246,236.94    

รายไดจากการซอมแซม -                 -                 4,996,919.19     10,252,864.82    

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

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

รายไดอ่ืน -                 -                 250,351.44        335,991.30        

ดอกเบ้ียรับ -                 -                 -                  30,061.65         

ซ้ือสินคา -                 -                 9,834,392.52     44,862,628.40    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 320,851.57        604,575.95        

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                 -                 5,470.74           -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2552 2551 2552 2551

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

จําหนายสินคา -                 -                 30,522,350.00   79,372,863.00   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 43,806,747.98   24,502,150.03   

รายไดจากการซอมแซม -                 -                 1,075,938.00     1,277,391.33     

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

รายไดอื่น -                 -                 299,301.88       210,481.32       

ดอกเบ้ียรับ -                 -                 24,891.79         1,972.60           

ซื้อสินคา -                 -                 -                  70,100,800.00   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 186,102.64       536,029.86       

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                 -                 -                  1,632.00           

ดอกเบ้ียจาย -                 -                 -                  79,715.06         

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

จําหนายสินคา -                 -                 330,284.00       19,097,087.50   

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 7,491,633.54     8,984,500.00     

รายไดจากการซอมแซม -                 -                 854,920.50       2,704,175.75     

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

รายไดอื่น -                 -                 262,694.17       263,658.76       

ซื้อสินคา -                 -                 22,543,411.22   46,983,400.00   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 206,283.65       290,156.50       

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                 -                 5,600.00           -                  

ดอกเบ้ียจาย -                 -                 90.41               -                  

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

จําหนายสินคา -                 -                 73,057,513.50   729,424.50       

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 8,832,416.71     13,699,750.20   

รายไดจากการซอมแซม -                 -                 6,653,470.97     7,725,706.70     

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

รายไดคาเชาอาคาร -                 -                 600,000.00       600,000.00       

รายไดอื่น -                 -                 1,269,091.67     1,356,885.71     

เงนิปนผลรับ -                 -                 14,998,950.00   20,998,530.00   

ซื้อสินคา -                 -                 32,273,352.33   50,427,688.10   

ตนทุนขาย -                 -                 838,600.00       -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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2552 2551 2552 2551

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                 -                 1,461,816.40     2,722,621.29     

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                 -                 300,599.71       413,073.27       

ดอกเบ้ียจาย -                 -                 2,407,999.76     2,372,037.59     

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

จําหนายที่ดิน -                 2,200,000.00    -                  -                  

คาเชา 600,000.00       600,000.00       -                  -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้   

2552 2551 2552 2551

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  9,021,228.39     28,459,964.66   

เจาหน้ีการคา -                  -                  30,736.74         16,805,434.08   

เงินมัดจํารับ -                  -                  95,700.00         95,700.00         

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  22,060,072.09   19,288,932.37   

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                  -                  -                  1,600,000.00     

ดอกเบ้ียคางรับ -                  -                  -                  1,972.60          

เจาหน้ีการคา -                  -                  7,554,837.10     144,333.19       

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  341,123.49       3,015,775.10     

เจาหน้ีการคา -                  -                  31,911,091.51   16,237,238.00   

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2552 2551 2552 2551

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหน้ีการคา -                  -                  2,297,023.18     3,983,166.35     

เจาหน้ีการคา -                  -                  52,850,927.92   59,253,678.12   

เงินกูยืมระยะส้ัน -                  -                  17,000,000.00   32,300,000.00   

ดอกเบ้ียคางจาย -                  -                  1,227,298.40     16,371.24         

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

เงินกูยืมระยะส้ัน 7,050,000.00     -                  7,050,000.00     -                  

คาใชจายคางจาย 4,750,000.00     4,150,000.00     -                  -                  

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวางป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีการหักกลบลบหนี้กันระหวางกัน ดังนี้ 

บริษัทมีการหักกลบลบหน้ีกันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.57 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 11.10 
ลานบาท เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท และ ดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีการหักกลบลบหนี้กันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 22.34 ลานบาท เงินให
กูยืมระยะส้ัน จํานวนเงิน 10.75 ลานบาท ดอกเบี้ยคางรับ จํานวนเงิน 0.70 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่น จํานวนเงิน 

0.78 ลานบาท เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 21.40 ลานบาท เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย จํานวนเงิน 11.10 ลานบาท และ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น จํานวนเงิน 0.51 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด มีการหักกลบลบหนี้กันระหวางบัญชีลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 21.40 ลานบาท 
เจาหนี้การคา จํานวนเงิน 15.71 ลานบาท เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย จํานวนเงิน 6.19 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียน
อ่ืน จํานวนเงิน 0.50 ลานบาท 
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เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 มีดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา -                      -                      1,600,000.00         -                      

เพิ่มขึ้น -                      -                      8,800,000.00         5,400,000.00         

ลดลง -                      -                      (10,400,000.00)      (3,800,000.00)        

ยอดคงเหลือ -                      -                      -                      1,600,000.00         

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืน

เมื่อทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: 
MOR) และไมมีหลักประกันหนี้สิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 มีดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

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

เพิ่มขึ้น 17,549,999.00       127,544.00           26,429,999.00       53,000,000.00       

ลดลง (10,499,999.00)      (10,981,180.42)      (34,679,999.00)      (56,702,422.31)      

ยอดคงเหลือ 7,050,000.00         -                      24,050,000.00       32,300,000.00       

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืน

เมื่อทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) และไมมี
หลักประกันหน้ีสิน และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อ
ทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกันและไมมีหลักประกันหนี้สิน 
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การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้  

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท จํานวนเงิน 278.06 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 36) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 150.89 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 36) 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอื่นในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน 45.07 ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 36) 

ลักษณะความสัมพันธของบรษิัท 

ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

 
 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซื้อ - ขาย ที่ดนิและเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหกัสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการคิดคาบริการเชาและขนสงระหวาง

กันจากเดิมที่คํานวณจากราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 60 ไปเปนราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 – 35  

สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณให
เชา 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงนิสด 229,500.00         299,292.32         45,000.00           109,292.32         

เงนิฝากธนาคารออมทรัพย 2,062,232.11       14,586,970.27     67,055.31           454,573.75         

เงนิฝากธนาคารกระแสรายวัน 5,433,334.84       16,777,583.72     110,543.18         445,967.78         

รวม 7,725,066.95       31,663,846.31     222,598.49         1,009,833.85       

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่
คางชําระไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 20,003,299.29     57,426,621.78     475,454.50         8,827.50            

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 27,960,872.26     75,188,067.32     2,306,533.21       22,533,003.08     

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 16,099,024.17     11,077,890.34     5,859,600.00       5,367,495.10       

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 15,647,438.30     428,025.27         -                   172,893.62         

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 9,178,687.49       16,050,612.67     152,608.75         1,339,887.18       

      รวม 88,889,321.51     160,171,217.38   8,794,196.46       29,422,106.48     

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29,849,092.14)    (17,183,857.44)    (327,608.75)        (1,514,887.17)      

      ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ 59,040,229.37     142,987,359.94   8,466,587.71       27,907,219.31     

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                   -                   7,314,129.53       7,047,720.11       

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                   -                   16,679,370.18     47,594,021.02     

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                   -                   9,642,907.95       -                   

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                   -                   83,039.49           -                   

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108,408.12         108,408.12         108,408.12         214,505.47         

      รวม 108,408.12         108,408.12         33,827,855.27     54,856,246.60     

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (108,408.12)  (108,408.12)  (108,408.12)  (108,408.12)

      ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ -                   -                   33,719,447.15     54,747,838.48     

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 59,040,229.37     142,987,359.94   42,186,034.86     82,655,057.79     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)    รายงานประจําป 2552 

 

 82

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2552 2551 2552 2551

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

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 21,184,061.67     3,325,360.74       -                    -                    

หัก กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (3,675,285.30)      (9,379,040.26)      -                    -                    

หัก ตัดจําหนายหนี้สูญ (4,843,541.67)      -                    (1,187,278.42)      -                    

ยอดคงเหลือ 29,957,500.26     17,292,265.56     436,016.87         1,623,295.29       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดขายลดลูกหนี้การคา จํานวนเงิน 2.03 ลานบาท ใหกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทยัง
มีภาระผูกพันในการรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไดไมวาจะเปนทั้งจํานวนหรือ
บางสวน หรือกรณีเรียกเก็บไดลาชากวากําหนด โดยมีลูกหนี้ดังกลาวเปนหลักประกันเงินกูยืมจากบริษัทดังกลาว (ดู
หมายเหตุ 21) 

8. รายไดคางรับ - สุทธ ิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดคางรับคงเหลือ สรุปไดดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

รายไดคางรับ 10,253,651.22     5,637,210.27       38,491.42           1,972.60            

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                   (350,000.00)        -                   -                   

รายไดคางรับ - สุทธิ 10,253,651.22     5,287,210.27       38,491.42           1,972.60            

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

ในระหวางป 2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคาง
รับที่เกินกําหนดรับชําระเปนระยะเวลากวา 2 เดือน 
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา 350,000.00         -                    -                    -                    

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ -                    350,000.00         -                    -                    

หัก ตัดจําหนายหน้ีสูญ (350,000.00)        -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ -                    350,000.00         -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

9. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

รถเครน 18,634,234.00     67,169,497.91     18,634,234.00     67,169,497.91     

รถโฟลคลิฟท 5,860,280.54       39,412,642.91     5,860,280.54       41,917,333.51     

หางเทรลเลอร 1,367,345.06       1,367,345.06       1,367,345.06       1,367,345.06       

รถขนสง -                   988,202.51         -                   1,063,740.50       

อะไหลและอุปกรณ 6,355,245.44       6,357,043.24       6,855,244.44       6,757,042.24       

สินคาระหวางทางและระหวางประกอบ 9,201,969.23       7,322,742.82       9,201,969.23       7,322,742.82       

รวม 41,419,074.27     122,617,474.45   41,919,073.27     125,597,702.04   

หัก คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (11,830,589.73)    (22,030,602.45)    (11,830,589.73)    (22,030,602.45)    

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 29,588,484.54     100,586,872.00   30,088,483.54     103,567,099.59   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา 22,030,602.45     19,378,013.22     22,030,602.45     19,378,013.22     

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง -                   2,652,589.23       -                   2,652,589.23       

หัก กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง (3,900,012.72)      -                   (3,900,012.72)      -                   

หัก ตัดจําหนายคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (6,300,000.00)      -                   (6,300,000.00)      -                   

ยอดคงเหลือ 11,830,589.73     22,030,602.45     11,830,589.73     22,030,602.45     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

ในระหวางป 2552 ฝายบริหารของบริษัทไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในการแขงขัน เพ่ือให
สอดคลองกับสภาวะการณเศรษฐกิจในปจจุบันและตอบสนองความตองการของลูกคา เปนผลใหบริษัทมีการเปล่ียน
วัตถุประสงคการใชประโยชนในสินคาบางสวนที่สามารถนําไปใหเชา ดังนั้น บริษัทไดโอนสินคาบางสวนไปเปน

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชาภายใตบัญชี “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” ราคาทุน จํานวนเงิน 64.36 ลานบาท พรอมทั้ง
กลับรายการบัญชีที่เกี่ยวของ 

10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเครดิตและใบกํากับภาษี 26,982,601.24     35,204,436.96     16,632,039.94     23,011,621.54     

ลูกหนี้อื่น 2,801,471.40       4,110,083.35       -                   602,023.85         

คาใชจายจายลวงหนา 2,937,736.76       4,604,022.35       832,845.40         1,777,940.08       

น้ํามันเชื้อเพลิง 1,038,519.23       560,103.52         -                   -                   

เงนิทดรองจาย 352,734.80         828,044.68         20,000.00           101,820.01         

อื่น ๆ 230,595.53         275,497.21         9,395.53            -                   

รวม 34,343,658.96     45,582,188.07     17,494,280.87     25,493,405.48     

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,469,377.01)      (3,743,759.94)      -                   -                   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 31,874,281.95     41,838,428.13     17,494,280.87     25,493,405.48     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2552 2551 2552 2551

ยอดยกมา 3,743,759.94       3,789,759.94       -                    -                    

หัก กลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (47,000.00)          (46,000.00)          -                    -                    

หัก ตัดจําหนายหน้ีสูญ (1,227,382.93)      -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ 2,469,377.01       3,743,759.94       -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2552 2551 2552 2551 2552 2551

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกัด 100% 100% 25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,300.00     24,999,300.00     

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

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จาํกัด 100% 100% 25,000,000.00     25,000,000.00     24,999,930.00     24,999,930.00     

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

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

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: บาท)

สัดสวนเงนิลงทุน (%)

 

12.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธ ิ

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน 45,820,560.75     45,820,560.75     -                   -                   

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

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ -                   -                   -                   -                   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่

ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหนี้การคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 25) 
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13. เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการให

ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันของบริษัท (ดูหมายเหตุ 36) 

14. ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 2,670,904.89       808,174.66         2,670,904.89       808,174.66         

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพ่ือขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท 

กําหนดระยะเวลา 3.5 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ผอนชําระจํานวน 42 งวดเปนราย
เดือน ๆ ละ 0.04 ลานบาท  

ในระหวางป 2552 บริษัทไดขายสินคาใหกับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 2.33 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะผอน
ชําระ 1.5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ผอนชําระจํานวน 18 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 
0.14 ลานบาท 

โดยลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาข้ันตํ่า มูลคาปจจุบัน คาเชาข้ันตํ่า มูลคาปจจุบัน

1 2.07                         1.84                         2.07                         1.84                         

2 0.86                         0.83                         0.86                         0.83                         

2.93                         2.67                         2.93                         2.67                         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
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ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม

ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 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       1,937,640,288.51       

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 9,294,132.00         -                      2,344,340.51         2,459,428.41         1,080,732.93         13,166,055.92       590,161,117.06         -                          299,162,504.91       917,668,311.74         

จําหนาย / โอนออก -                      -                      -                      (1,937,706.24)        (660,772.49)          (9,017,305.71)        (216,244,303.91)        -                          (385,881,468.93)      (613,741,557.28)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 487,655,234.45     7,001,939.29         129,627,854.55     16,952,254.79       30,568,667.53       38,946,860.14       1,411,977,112.84       3,563,066.00             115,274,053.38       2,241,567,042.97       

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 29,926,865.00       -                      590,370.51           4,612,333.81         1,687,923.09         3,748,579.20         118,174,790.60         -                          154,776,144.97       313,517,007.18         

โอน / ปรับปรุง 4,400,635.00         -                      6,512,834.78         -                      133,821.44           -                      199,632,155.93         -                          (156,639,389.50)      54,040,057.65           

จําหนาย / โอนออก -                      -                      (5,515,602)            (3,067,105.29)        (6,539,816.76)        (7,667,500.92)        (135,922,738.09)        -                          (34,739,438.56)        (193,452,201.73)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 521,982,734.45     7,001,939.29         131,215,457.73     18,497,483.31       25,850,595.30       35,027,938.42       1,593,861,321.28       3,563,066.00             78,671,370.29         2,415,671,906.07       

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 -                      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         

คาเสื่อมราคา -                      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         

จําหนาย -                      -                      -                      (564,618.62)          (478,430.67)          (6,389,559.86)        (92,054,355.49)          -                          -                        (99,486,964.64)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                      6,014,366.92         59,695,956.20       13,583,819.69       26,137,611.14       20,488,973.54       550,786,195.03         1,481,643.54             -                        678,188,566.06         

คาเสื่อมราคา -                      987,565.37           6,577,961.67         1,827,720.79         1,977,315.02         6,111,582.84         191,315,259.29         99,999.95                 -                        208,897,404.93         

จําหนาย -                      -                      (3,844,054.07)        (3,040,866.75)        (6,511,939.16)        (6,164,145.89)        (57,740,733.18)          -                          -                        (77,301,739.05)          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                      7,001,932.29         62,429,863.80       12,370,673.73       21,602,987.00       20,436,410.49       684,360,721.14         1,581,643.49             -                        809,784,231.94         

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                      -                      -                      -                      -                      -                      2,928,000.60             -                          -                        2,928,000.60             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                      -                      -                      -                      -                      -                      2,928,000.60             -                          -                        2,928,000.60             

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 487,655,234.45     987,572.37           69,931,898.35       3,368,435.10         4,431,056.39         18,457,886.60       858,262,917.21         2,081,422.46             115,274,053.38       1,560,450,476.31       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 521,982,734.45     7.00                    68,785,593.93       6,126,809.58         4,247,608.30         14,591,527.93       906,572,599.54         1,981,422.51             78,671,370.29         1,602,959,673.53       

งบการเงินรวม

 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย หนวย : บาท 
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คาเส่ือมราคาของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน 194.04 ลานบาท (ป 2551: 
172.68 ลานบาท) แสดงรวมอยูในตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 14.85 ลานบาท (ป 2551: 
14.51 ลานบาท) แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอย จํานวนเงิน 
363.00 ลานบาท (ป 2551: 176.29 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเสื่อมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้น
ในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 

ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือมูลคาสุทธิตามบัญชี 
จํานวนเงิน 17.72 ลานบาท (ป 2551: 109.07 ลานบาท) พรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปใน
ระหวางป 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบริษัท เพ่ือเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูก
สราง กําหนดระยะเวลา 3 ป โดยบริษัทไดตออายุสัญญาเชาฉบับลาสุด กําหนดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อัตราคาเชาเดือนละ 0.10 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบุคคลภายนอก เพ่ือใหเชาที่ดิน
และอาคารใหเชา กําหนดระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทยอยไดตออายุสัญญาเชาฉบับลาสุด กําหนดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 อัตราคาเชาเดือนละ 0.01 ลานบาท  

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบริษัทอื่นเพ่ือใหเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูก
สรางของบริษัทยอยบางสวน กําหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยบริษัทยอยไดตออายุสัญญาเชาฉบับลาสุด กําหนด
ระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อัตราคาเชาเดือนละ 0.42 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดทําสัญญาใหเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัทกับบริษัท เดอะเครน 
แหลมฉบัง จํากัด กําหนดระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอมาเมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2552 บริษัทไดขยายระยะเวลาเชาออกไปอีก 1 ป เปนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราคาเชาเดือนละ 0.01 
ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดจําหนายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง
มูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 4.16 ลานบาท ใหกับบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัดในราคาขาย จํานวนเงิน 4.50 
ลานบาท ซึ่งเปนราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 2.5 ลานบาท สวนที่เหลือบริษัทไดกูยืม
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาที่ดินพรอมอาคารกับบริษัท กําหนดระยะเวลา 1 ป โดย
บริษทัไดตออายุสัญญาเชาฉบับลาสุด กําหนดระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตรา
คาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือใชในการดําเนินงานกับกรรมการบริษัท 
กาํหนดระยะเวลาเชา 3 ป โดยบริษัทยอยไดตออายุสัญญาเชาที่ดินฉบับลาสุด กําหนดระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 36) 
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(หนวย: บาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 457,187,219.37      6,345,543.21         51,405,727.28       4,201,887.85         9,490,471.62       7,882,028.04         236,257,088.01      189,845,442.14      962,615,407.52       

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 6,794,132.00         -                      -                      210,039.97            259,099.72         10,110,203.44        285,667,264.54      172,047,239.43      475,087,979.10       

จําหนาย / โอนออก -                      -                      -                      -                      -                    (3,512,282.71)        (4,223,840.28)        (246,847,144.44)     (254,583,267.43)      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 463,981,351.37      6,345,543.21         51,405,727.28       4,411,927.82         9,749,571.34       14,479,948.77        517,700,512.27      115,045,537.13      1,183,120,119.19     

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 29,926,865.00        -                      584,065.49           98,708.00             693,858.87         -                      5,074,351.11         145,703,418.90      182,081,267.37       

โอน / ปรับปรุง 4,400,635.00         -                      6,328,551.39         -                      133,821.44         -                      199,030,965.04      (153,349,224.62)     56,544,748.25         

จําหนาย / โอนออก -                      -                      -                      -                      (177,942.90)        (2,724,000.00)        (105,916,679.46)     (34,739,438.56)       (143,558,060.92)      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 498,308,851.37      6,345,543.21         58,318,344.16       4,510,635.82         10,399,308.75     11,755,948.77        615,889,148.96      72,660,292.85        1,278,188,073.89     

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 -                      4,090,362.11         10,532,993.94       2,901,338.70         6,324,221.16       3,871,690.11         60,940,246.25        -                      88,660,852.27         

คาเสื่อมราคา -                      1,269,108.24         2,570,285.91         671,792.71            1,070,268.05       2,507,043.52         41,286,961.59        -                      49,375,460.02         

จําหนาย -                      -                      -                      -                      -                    (1,964,648.69)        (3,335,636.32)        -                      (5,300,285.01)         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                      5,359,470.35         13,103,279.85       3,573,131.41         7,394,489.21       4,414,084.94         98,891,571.52        -                      132,736,027.28       

คาเสื่อมราคา -                      986,070.86            2,761,330.98         421,067.10            1,068,896.75       2,662,814.92         65,237,290.75        -                      73,137,471.36         

จําหนาย -                      -                      -                      -                      (170,278.43)        (1,944,412.87)        (14,104,307.58)       -                      (16,218,998.88)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 -                      6,345,541.21         15,864,610.83       3,994,198.51         8,293,107.53       5,132,486.99         150,024,554.69      -                      189,654,499.76       

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ 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      1,050,384,091.91     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 498,308,851.37      2.00                     42,453,733.33       516,437.31            2,106,201.22       6,623,461.78         465,864,594.27      72,660,292.85        1,088,533,574.13     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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คาเส่ือมราคาของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน 66.47 ลานบาท (ป 2551: 44.13 ลานบาท) 

แสดงรวมอยูในตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง และจํานวนเงิน 6.67 ลานบาท (ป 2551: 5.25 ลานบาท) แสดง
รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณของบริษัท จํานวนเงิน 47.89 ลานบาท (ป 

2551: 23.77 ลานบาท) ไดตัดจําหนายคาเส่ือมราคาแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงานอยู 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา 
ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 

ในป 2552 บริษัทไดมีการโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 91.81 

ลานบาท (ป 2551: 0.89 ลานบาท) พรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเมื่อมีการจําหนายไปในระหวางป 

ในป 2552 บริษัทไดมีการโอนสินทรัพยระหวางทาง (เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา) ไปเปนสินคาคงเหลือ จํานวนเงิน 

34.02 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาและยานพานะในงบการเงินรวม 
จํานวนเงิน 674.61 ลานบาท (ป 2551: 739.99 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 344.27 ลานบาท 

(ป 2551: 360.07 ลานบาท) เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 24) 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาที่ดินตามสัญญา จํานวนเงิน 25 
ลานบาท โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 14 ลานบาท สวนที่เหลือบริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ดู
หมายเหตุ 23) 

16. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา (ดูหมายเหตุ 15) 
ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิงปลูกสราง เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการบริษทัและบริษัทยอยไดรวมค้ําประกันเงินกูยืมในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

นอกจากนี้กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว (ดูหมายเหตุ 24) เพ่ือใชเปนหลักประกันหนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทบางสวน 
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17. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีเงนิไดถูกหัก ณ ที่จาย 40,173,867.18     27,993,132.34     10,343,715.79     11,494,535.10     

เงนิมัดจํา 4,011,173.00       7,921,972.43       4,002,000.00       7,255,299.43       

ภาษีเงนิไดจายลวงหนา -                   1,430,081.34       -                   1,430,081.34       

อื่น ๆ 51,279.79           173,189.61         -                   -                   

รวม 44,236,319.97     37,518,375.72     14,345,715.79     20,179,915.87     

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                   (1,093,208.74)      -                   -                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 44,236,319.97     36,425,166.98     14,345,715.79     20,179,915.87     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

 สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้  

2552 2551 2552 2551

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

หัก กลับรายการหน้ีสงสัยจะสูญ -                    (3,686,520.64)      -                    -                    

หัก ตัดจําหนายหน้ีสูญ (1,093,208.74)      -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ -                    1,093,208.74       -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงนิเบิกเกินบัญชี 75,482,280.40     41,212,441.28     52,535,746.75     28,218,948.90     

ตั๋วสัญญาใชเงนิ 50,000,000.00     20,000,000.00     50,000,000.00     20,000,000.00     

ทรัสตรีซีทส -                   68,489,265.65     -                   68,489,265.65     

รวม 125,482,280.40   129,701,706.93   102,535,746.75   116,708,214.55   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 55 ลานบาท และ 23 ลานบาท ตามลําดับ (ป 2551: 55 
ลานบาท และ 17 ลานบาท ตามลําดับ) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกู

เบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน

เงิน 50 ลานบาท (ป 2551: 50 ลานบาท) วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต/ทรัสตรีซีทส จํานวนเงิน 100 ลานบาท (ป 2551: 
100 ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan 
Rate: MLR) และวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จํานวนเงิน 5 ลานบาท (ป 2551: 5 ลานบาท) บริษัทและ
บริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้ง บริษัท
ไดเขาค้ําประกันสินเชื่อของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน  (ดูหมายเหตุ 16) 

19.  เจาหนี้การคา 

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เจาหนี้การคาในประเทศ 19,119,538.79     27,219,147.33     99,663,740.70     104,164,198.37   

เจาหนี้การคาตางประเทศ 24,344,392.75     176,414,316.95   24,344,392.75     176,414,316.95   

รวม 43,463,931.54     203,633,464.28   124,008,133.45   280,578,515.32   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

20. หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

เงนิกูยืมจากสถาบันการเงนิ 23 91,366,739.18     58,008,000.00     86,350,739.18     54,000,000.00     

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 24 154,582,314.22   162,114,495.15   66,477,446.27     81,616,165.94     

รวม 245,949,053.40   220,122,495.15   152,828,185.45   135,616,165.94   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

  

21. เงินกูยืมระยะส้ันอื่น 

บริษัทไดขายลดลูกหนี้การคาใหกับบริษัทแหงหนึ่ง ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอป โดยมีลูกหนี้ดังกลาวเปน
หลักประกันเงินกูยืม (ดูหมายเหตุ 7) 
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสงและ/หรือใบกํากับภาษี 10,640,937.04     13,692,183.31     2,241,890.53       2,715,649.01       

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 2,406,928.75       2,050,004.54       895,102.38         382,653.06         

เจาหนี้อ่ืน 4,192,467.23       5,140,703.71       58,600.00           -                   

อ่ืน ๆ 430,094.65         532,294.76         20,791.00           63,631.00           

รวม 17,670,427.67     21,415,186.32     3,216,383.91       3,161,933.07       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: บาท)

 

23. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงนิกูยืมจากสถาบันการเงนิ 219,114,423.12    76,832,000.00        198,873,623.19    57,500,000.00      

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (91,366,739.18)     (58,008,000.00)       (86,350,739.18)     (54,000,000.00)     

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 127,747,683.94    18,824,000.00        112,522,884.01    3,500,000.00        

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อางองิ

ลําดับ เจาหนี้ 2552 2551 2552 2551 ระยะเวลา อตัราดอกเบี้ย การชําระหนี้

บริษัท

1      ธนาคาร 84,500    100,000  30,000    57,500   ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ในป 2552 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลานบาท

ในป 2553 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลานบาท

2      ธนาคาร 170,000  170,000  144,274  -        มี.ค. 2552 - มี.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 42

งวดในแตละสัญญา

3      ธนาคาร 35,000    -        24,600    -        ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงนิตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

รวม 289,500  270,000  198,874  57,500   

บริษัทยอย

4      ธนาคาร 20,000    20,000    15,324    19,332   ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

5      ธนาคาร 5,000     -        4,916      -        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 25,000    20,000    20,240    19,332   

รวมทัง้หมด 314,500  290,000  219,114  76,832   

วงเงิน มูลหน้ี

พันบาท

 

วงเงินที่ 1 

บริษัทมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน 270 ลานบาท กําหนดการผอนชําระเงินกูยืมเปนรายเดือน ๆ ละ 
4.50 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum 
Loan Rate: MLR) จายชําระดอกเบี้ยเปนรายเดอืน  

ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทไดผิดเง่ือนไขการผอนชําระเงินกูยืมกับธนาคารแหงหนึ่ง ตอมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2552 ธนาคารไดอนุมัติใหเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการผอนชําระเงินกูยืมดังกลาว ทั้งนี้ ธนาคารไดยกเวนดอกเบี้ยผิดนัด
ชําระและโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยในอตัราปกติ  

บริษัทมีเง่ือนไขตองดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนทุนและดํารงอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ตามที่ระบุใน
สัญญา อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดผอนชําระเงินกูยืมดังกลาวตามที่ไดรับอนุมัติแลวขางตน แตยังไมไดลงนามใน
บันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเนื่องจากอยูระหวางการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการกับธนาคารดังกลาว  
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วงเงินที่ 2 

ในระหวางป 2552 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงการผอนชําระหนี้กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซึ่งมีมูลหนี้ ณ วันทําบันทึก
ขอตกลงรวมเปน จํานวนเงิน 174.30 ลานบาท โดยบันทึกขอตกลงระบุใหบริษัททําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปน
รายเดือน รวม 42 งวด โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate: MLR)  

วงเงินที่ 3 

บริษัทมีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน 35 ลานบาท กําหนดการผอนชําระเงินกูยืมเปนรายเดือน ๆ ละ 0.60 
ลานบาท เริ่มผอนชําระเงินตนงวดแรกเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 13 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูครั้งแรก โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้นดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) จาย
ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  

วงเงินที่ 4 

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) มีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน 20 ลานบาท กําหนดการ
ผอนชําระเงินกูยืมเปนรายเดือน ๆ ละ 0.33 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้น
ดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) จายชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  

วงเงินที่ 5 

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด (บริษัทยอย) มีวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวนเงิน 5 ลานบาท กําหนดการ
ผอนชําระเงินกูยืมเปนรายเดือน ๆ ละ 0.08 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกคาชั้น
ดีประเภทเงินกูมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) จายชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน  

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจาก
การทําประกันภัยส่ิงปลูกสรางและกรรมการบริษัทและผูถือหุนบางทานไดจํานําหุนสามัญของบริษัทไมตํ่ากวาจํานวนที่
ระบุไวในสัญญาเงินกูยืมดังกลาว เพ่ือใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมท้ังกรรมการบริษัทและบริษัท
ยอยไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากนี้ บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืม

จากสถาบันการเงนิของบริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 
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24. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิ 399,834,552.01    442,316,396.28      166,634,493.60    210,917,379.21    

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (154,582,314.22)   (162,114,495.15)     (66,477,446.27)     (81,616,165.94)     

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงนิระยะยาว 245,252,237.79    280,201,901.13      100,157,047.33    129,301,213.27    

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพ่ือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคา
เชาเปนรายเดือน ๆ ละ 8.89 ลานบาท และ 10.79 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หนี้สินภายใตสัญญา
เชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 154.58 ลานบาท (ป 2551: 162.12 ลานบาท) สําหรับงบการเงิน
รวม และจํานวนเงิน 66.48 ลานบาท (ป 2551: 81.62 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สิน
ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

ป คาเชาข้ันตํ่า มูลคาปจจุบัน คาเชาข้ันตํ่า มูลคาปจจุบัน

1 176.73                      154.58                      79.51                        66.48                        

2 - 5 255.70                      245.25                      108.54                      100.15                      

432.43                      399.83                      188.05                      166.63                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 

กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว เพ่ือใชเปนหลักประกันหนี้สินและกรรมการบริษัทและ
บริษัทยอยไดเขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 16) 

ป 2552 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) และเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัทแหง
หนึ่ง โดยบริษัทไดรับเงินตามสัญญาเชา จํานวนเงิน 39.31 ลานบาท (ป 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัท
ยอย): 6.41 ลานบาท) และมีภาระผูกพันจะตองจายคาเชาตลอดอายุสัญญาเชา จํานวน 48 เดือน รวมเปนจํานวนเงิน 

47.03 ลานบาท (ป 2551: 8.20 ลานบาท) อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดรับรูกําไรขาดทุนจากการทําสัญญาขายและเชา
กลับคืนดังกลาว 
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25. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 60,110,913.64      60,110,913.64        -                     -                     

ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรอง 17,638,024.25      6,978,508.81          -                     -                     

รวม 77,748,937.89      67,089,422.45        -                     -                     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการ
ทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืน
ในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวใน
สัญญารับสภาพหนี้ โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหนี้สิน
ดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืนแสดง
ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูล
หนี้ที่บริษัทยอยจะเรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและ
บริษัทยอยรวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเง่ือนไขการชําระหนี้
เปล่ียนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมา
รวมเปนหนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่
ระบุในตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาเพ่ือเปนหลักประกันแกเจาหนี้ จํานวนเงิน 60.03 ลานบาท 
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ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมท้ังกรรมการ รับผิดชอบรวมกันใน
การจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 
มิถุนายน 2549 จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

บริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูล
หนี้ที่สูงเกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไว
ในบันทึกขอตกลงโดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่
จะชนะคดี ดังนั้น บริษัทยอยจึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน  

ตอมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทยอยจายชําระหนี้ จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท 
พรอมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัท
ยอยไดย่ืนอุทธรณตอศาลอุทธรณแลวเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 ปจจุบัน บริษัทยอยอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับ
คดี ทั้งนี้ บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการหนี้สินคาเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน 
จํานวนเงิน 17.64 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 39) 

26. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

เงนิค้ําประกันพนักงาน 9,637,021.86       9,700,153.93       216,151.00         218,926.00         

เงนิค้ําประกันเครื่องมือและอุปกรณ 338,156.04         313,406.59         -                   -                   

เงนิมัดจํารับ -                   -                   95,700.00           95,700.00           

รวม 9,975,177.90       10,013,560.52     311,851.00         314,626.00         

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

27. ทุนเรือนหุน 

บริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 100 ลานหุน 

เปดใหประชาชนจองซื้อหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ 2551 โดยเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกประชาชน
ทั่วไป ในราคาหุนละ 2.80 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินรวม 280 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการ
จําหนายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว จํานวนเงิน 20.45 ลานบาท เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยบริษัทได
ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการเพิ่มทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2551 
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28. สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน สูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะ
นําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

29. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได 

30. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

บริษัท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปน
จํานวนเงิน 22.50 ลานบาท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปน
จํานวนเงิน 45 ลานบาท 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 150 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 0.82 ลานบาท 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาท และจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 1.05 ลานบาท 
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31. รายไดอ่ืน 

รายไดอ่ืนสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

รายไดจากการบริการอื่น 12,403.74           1,015,098.12       16,826,162.90     17,371,983.83     

รายไดคาเชา 5,111,657.94       5,053,200.00       1,748,400.00       1,748,400.00       

ดอกเบ้ียรับ 1,199,706.99       323,485.00         627,735.20         209,329.85         

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 14,958,919.28     3,082.82            14,701,811.93     -                   

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ -                   9,436,200.16       -                   -                   

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 2,609,533.88       1,824,963.98       306,163.51         155,443.40         

กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 3,900,012.72       -                   3,900,012.72       -                   

อื่น ๆ 4,209,414.55       5,370,250.27       1,010,013.73       1,205,683.74       

รวม 32,001,649.10     23,026,280.35     39,120,299.99     20,690,840.82     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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32. คาใชจายตามลักษณะ 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 16,822,921.65     26,233,719.57     16,822,921.65     26,233,719.57     

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 119,134,165.40   127,852,409.18   51,716,172.52     53,632,677.17     

คาสาธารณปูโภค 5,346,096.85       5,141,310.09       1,874,988.98       1,775,805.17       

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 16,822,898.25     25,441,986.89     1,301,897.79       2,005,693.60       

คาเชาและคาขนสง 10,981,336.75     29,091,023.34     799,806.31         1,130,789.07       

คาเบ้ียประกันภัย 7,599,495.02       9,362,360.86       2,209,858.60       2,887,866.14       

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 17,656,997.87     15,502,453.38     1,159,515.89       1,024,680.03       

คาเสื่อมราคา 208,897,404.93   187,185,278.26   73,137,471.36     49,375,460.02     

คารักษาความปลอดภัย 4,561,566.35       4,538,684.03       1,439,842.40       1,439,550.00       

คาใชจายสงเสริมการขาย 3,011,134.45       14,678,423.01     1,147,687.00       5,496,812.89       

คาโอนและจดทะเบียน 1,561,889.46       3,470,994.87       558,481.50         869,513.50         

หนี้สงสัยจะสูญ 17,461,776.37     -                   -                   -                   

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

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนาย

   สินทรัพย 8,964,270.35       1,928,000.60       4,626,685.75       -                   

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา -                   2,652,589.23       -                   2,652,589.23       

ประมาณการหนี้สิน 10,826,341.36     131,785.60         320,644.74         -                   

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)

 

33. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

2552 2551 2552 2551

ดอกเบ้ียจาย 62,770,822.49     73,967,509.13     41,128,315.09     42,188,188.21     

คาธรรมเนียมธนาคาร -                   826,418.50         -                   600,000.00         

รวม 62,770,822.49     74,793,927.63     41,128,315.09     42,788,188.21     

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

(หนวย: บาท)
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34. ภาษีเงินได 

บริษัทมีขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแลว เปนเหตุใหบริษัทไมมีภาษีเงินไดประจําป 2552 และ 2551 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 

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

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” กอนวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี 
จํานวนเงิน 20 ลานบาทแรก เปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551  

35. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง
ประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบให ในปจจุบันกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน บีที จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ลาออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ

บริษัท ในระหวางป 2552 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 936,007.63 บาท (ป 2551: 876,925.81 
บาท) 

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

36.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

36.1.1 จายชําระตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัย อัตราเดือนละ 0.12 ลานบาท 

36.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

36.1.3 จายชําระตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมายเดือนละ 0.03 ลานบาท 

36.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 30.26 ลานบาท 

36.1.5 จายชําระตามสัญญาการใหบริการระบบซอฟตแวรเดือนละ 0.02 ลานบาท 

36.2 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

36.3 เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมครบกําหนดชําระ จํานวนเงิน 130 ลานเยน 
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36.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

36.4.1 จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 278.06 ลานบาท 
(ดูหมายเหตุ 5) 

36.4.2 จากสัญญาซื้อกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 11.16 ลานบาท 

บริษัทยอย 

36.5 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

36.5.1 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท 

36.5.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.15 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 15) 

36.5.3 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 1.25 ลานบาท 

36.5.4 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง อัตราเดือนละ 
0.33 ลานบาท 

36.5.5 จายชําระคาแรงงานกอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 1.12 ลานบาท 

36.6 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.33 ลานบาท (ดูหมาย
เหตุ 13) 

36.7 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

36.7.1 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 
150.89 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

36.7.2 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย จํานวนเงิน
รวม 45.07 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

36.7.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ 
ราคาทุนทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็ค จํานวนเงิน 0.96 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 39) 

36.7.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุน
ทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 39) 
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37. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถ
ขนสงซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดําเนินงานสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดดังนี้ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขาย บริการ การตัดบัญชี รวม

รายการระหวางกัน

รายได 341,929         518,721         (388,354)                   472,296         

ตนทุน (236,524)        (517,669)        363,371                    (390,822)        

กําไรขั้นตน 105,405         1,052            (24,983)                     81,474           

รายไดอื่น 32,001           

กําไรกอนคาใชจาย 113,475         

คาใชจายในการขายและบริการ (19,145)          

คาใชจายในการบริหาร (94,245)          

คาตอบแทนผูบริหาร (30,908)          

รวมคาใชจาย (144,298)        

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงนิ (30,823)          

ตนทุนทางการเงนิ (62,771)          

ขาดทุนสุทธิ (93,594)          

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 1,602,960       

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2552 1,791,511       

(หนวย: พันบาท)
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ขาย บริการ 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         

รายไดอื่น 23,026           

กําไรกอนคาใชจาย 279,052         

คาใชจายในการขายและบริการ (31,043)          

คาใชจายในการบริหาร (96,038)          

คาตอบแทนผูบริหาร (28,488)          

รวมคาใชจาย (155,569)        

กําไรกอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได 123,483         

ตนทุนทางการเงนิ (74,794)          

กําไรกอนภาษีเงนิได 48,689           

ภาษีเงนิได (17,136)          

กําไรสุทธิ 31,553           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 1,560,450       

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 1,926,345       

(หนวย: พันบาท)

 

38. การเปดเผยเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจาก
การที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -               66.64            -               317.46          

(หนวย: ลาน)

2552 2551

         
  

ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่
ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความ
เสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน โดยสวน
ใหญเปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด จึง
ทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสาํคัญ 

39. คดีฟองรอง 

บริษัท 

39.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท 
จํากัด (กลุมบริษัท) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท เน่ืองมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส 
จํากัด ในการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงให
บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในสัญญาเชาดังกลาว ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดและกลุมบริษัท
รวมกันจายชําระหนี้พรอมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย บริษัทไดย่ืนอุทธรณตอศาลอุทธรณ ปจจุบันอยูระหวาง
การขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกผล 
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เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนภายใตบัญชี “ประมาณการหนี้สิน” ทั้งจํานวนแลว (ดูหมาย
เหตุ 25) อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากคดีความ
ดังกลาว บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดจะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบดังกลาวแตเพียงผูเดียว ประกอบกับ
ผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว 

บริษัทยอย 

39.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) 
แจงขอเลิกสัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน 
(ผูใหเชา) โดยระบุวา ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา
ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้น สัญญาเชาจึงส้ินสุดลงตาม
สัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสง
มอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพื้นที่และชําระคาเชาที่คางชําระท้ังส้ิน จํานวนเงิน 13.60 
ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดย่ืนคํารองปฏิเสธหนี้
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน 
ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับ
กรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 15 และ 36) 

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินกับ
กรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 36) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 4.75 
ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถา
หากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจาก
บริษัทยอย  

สวนที่ 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมิน
ราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผื่อความเสียหายเพ่ิมเติม
เปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหาย จํานวนเงิน 7.66 ลานบาท  

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนที่ 1 และสวนที่ 2 รวมเปนจํานวนเงิน 
12.41 ลานบาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผื่อความ
เสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้งจํานวน 

39.3 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2552 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหายทุนทรัพย จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน ตอมา
ศาลอุทธรณพิพากษาใหยกฟองโจทก ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ดังนั้น บริษัท
ยอยจึงยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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39.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียก
คาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท และขอหาความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไป 
(ดูหมายเหตุ 25)  

40. การจัดประเภทรายการใหม 

บริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปจจุบันดังนี้ 

กอนจดั จดัประเภท หลังจดั กอนจดั จดัประเภท หลังจดั

ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ใหม ประเภทใหม

งบดุล

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 41,085,069.88    753,358.25         41,838,428.13     -                   -                    -                   

หน้ีสินสวนทีถ่งึกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป 221,016,245.15  (893,750.00)        220,122,495.15   -                   -                    -                   

หน้ีสินตามสัญญาซื้อกลับคืน 60,110,913.64    6,978,508.81       67,089,422.45     -                   -                    -                   

คาใชจายคางจาย 34,470,976.17    (6,978,508.81)      27,492,467.36     -                   -                    -                   

หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 18,231,727.37    3,183,458.95       21,415,186.32     -                   -                    -                   

หน้ีสินระยะยาว 300,562,251.83  (300,562,251.83)   -                    132,801,213.27   (132,801,213.27)   -                   

เงินกูยืมระยะยาวจาก

   สถาบันการเงิน -                   18,824,000.00     18,824,000.00     -                   3,500,000.00       3,500,000.00      

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน

   ระยะยาว -                   280,201,901.13    280,201,901.13   -                   129,301,213.27    129,301,213.27   

งบกําไรขาดทนุ

รายไดอืน่ 26,701,641.09    (3,675,360.74)      23,026,280.35     -                   -                    -                   

คาใชจายในการขายและบริหาร 159,244,363.83  (159,244,363.83)   -                    93,073,757.61    (93,073,757.61)     -                   

คาใชจายในการขายและบริการ -                   31,043,469.89     31,043,469.89     -                   9,786,543.87       9,786,543.87      

คาใชจายในการบริหาร -                   96,037,486.76     96,037,486.76     -                   55,298,246.34      55,298,246.34    

คาตอบแทนผูบริหาร -                   28,488,046.44     28,488,046.44     -                   27,988,967.40      27,988,967.40    

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง 
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 และเพ่ือใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
มากขึ้น 

 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 


