
    

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุน บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบ
ทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของเจาของรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เฉพาะกิจการของบริษัท 
ชูไก จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน ซึ่งไดเสนอรายงาน ลงวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2553 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
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งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น
ในสํานักงานเดียวกันตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ณ วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินดังกลาว 

ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตน
ไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

 

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)

ผูสอบบัญชรีับอนุญาต เลขทะเบียน 4917                     
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2554



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานงบการเงิน 

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

 



(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 29,673                 9,669                  18,586                 853                     

เงินลงทุนช่ัวคราว -                      160                     -                      -                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 4, 6 135,656               92,451                 70,708                 23,113                 

รายไดคางรับ 16,431                 4,339                  -                      -                      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 7 106,856               84,838                 106,956               85,388                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 15,499                 11,586                 7,427                  1,199                  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 304,115               203,043               203,677               110,553               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 10 1,275                  894                     260                     259                     

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                      -                      174,991               174,991               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 4, 12 1,654,739            1,487,276            1,171,485            1,034,181            

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 11 -                      826                     -                      826                     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 41,996                 55,980                 13,937                 15,047                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,698,010            1,544,976            1,360,673            1,225,304            

รวมสินทรัพย 2,002,125            1,748,019            1,564,350            1,335,857            

สินทรัพย

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         3



(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 81,953                 150,856               61,579                 128,954               

เจาหนี้การคา 4, 14 271,755               93,280                 330,535               142,840               

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15 229,215               189,424               134,828               104,228               

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 18 88,256                 83,760                 -                      -                      

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 -                      1,450                  53,900                 23,850                 

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 2,641                  7,429                  1,578                  7,078                  

คาใชจายคางจาย 4 37,347                 37,416                 13,816                 12,804                 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 15,765                 17,657                 3,068                  1,805                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 726,932               581,272               599,304               421,559               

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 61,693                 97,961                 55,245                 87,751                 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว 17 261,168               173,154               151,755               69,728                 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 9,000                  -                      6,597                  -                      

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 4 10,277                 10,214                 355                     345                     

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 342,138               281,329               213,952               157,824               

รวมหนี้สิน 1,069,070            862,601               813,256               579,383               

หนี้สินและสวนของเจาของ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         4



(หนวย: พันบาท)

30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 

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

ทุนที่ออก - หุนสามัญ 450,000,000 หุน ชําระเต็มมูลคาแลว 450,000               450,000               450,000               450,000               

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 209,554               209,554               209,554               209,554               

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,196                 39,196                 -                      -                      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 10,829                 10,829                 10,829                 10,829                 

ยังไมไดจัดสรร 2, 20 223,476               175,839               80,711                 86,091                 

รวมสวนของเจาของ 933,055               885,418               751,094               756,474               

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 2,002,125            1,748,019            1,564,350            1,335,857            

หนี้สินและสวนของเจาของ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้         5



"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการขายและการใหบริการ

รายไดจากการขาย 205,176               60,796                205,285               59,540                 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 125,574               94,446                25,330                 20,094                 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 330,750               155,242              230,615               79,634                 

ตนทุนขายและการใหบริการ

ตนทุนขาย (156,072)             (46,217)               (167,169)             (51,875)               

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (79,202)               (68,257)               (24,506)               (19,945)               

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (235,274)             (114,474)             (191,675)             (71,820)               

กาํไรขั้นตน 95,476                 40,768                38,940                 7,814                  

รายไดอ่ืน  1,074                  5,992                  4,730                  5,640                  

คาใชจายในการขายและบริการ (9,871)                 (5,198)                 (5,597)                 (1,015)                 

คาใชจายในการบริหาร (25,956)               (21,591)               (18,547)               (11,388)               

ตนทุนทางการเงิน (12,367)               (13,793)               (9,291)                 (8,543)                 

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได 48,356                 6,178                  10,235                 (7,492)                 

คาใชจายภาษีเงินได (5,996)                 -                      -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 42,360                 6,178                  10,235                 (7,492)                 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 42,360                 6,178                  10,235                 (7,492)                 

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 42,360                 6,178                  10,235                 (7,492)                 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

42,360                 6,178                  10,235                 (7,492)                 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 2 0.094                  0.014                  0.023                  (0.017)                 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 450,000,000        450,000,000       450,000,000        450,000,000        

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        6



"ยังไมไดตรวจสอบ"

(หนวย: พันบาท "สอบทานแลว"

เวนแตกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4

รายไดจากการขาย 355,168               153,811              373,839               227,014               

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 325,337               276,706              69,577                 77,524                 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ 680,505               430,517              443,416               304,538               

ตนทุนขายและการใหบริการ 4

ตนทุนขาย (237,503)             (79,210)               (282,023)             (195,540)             

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง (223,813)             (198,769)             (69,978)               (66,429)               

รวมตนทุนขายและการใหบริการ (461,316)             (277,979)             (352,001)             (261,969)             

กําไรขั้นตน 219,189               152,538              91,415                 42,569                 

รายไดอ่ืน  4, 21 3,366                  22,583                14,978                 22,868                 

คาใชจายในการขายและบริการ 4 (22,955)               (18,635)               (9,182)                 (2,685)                 

คาใชจายในการบริหาร 4 (74,469)               (65,417)               (44,195)               (35,272)               

ตนทุนทางการเงิน 4, 22 (36,036)               (43,147)               (25,615)               (26,315)               

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 89,095                 47,922                27,401                 1,165                  

คาใชจายภาษีเงินได (6,452)                 -                      -                      -                      

กําไรสําหรับงวด 82,643                 47,922                27,401                 1,165                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 82,643                 47,922                27,401                 1,165                  

การแบงปนกําไรสําหรับงวด

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 82,643                 47,922                27,401                 1,165                  

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

82,643                 47,922                27,401                 1,165                  

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท) 2 0.184                  0.106                  0.061                  0.003                  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 450,000,000        450,000,000       450,000,000        450,000,000        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้        7



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 450,000                209,554                39,196                                       10,829                  175,839                885,418                

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                        -                        -                                             -                        (8,006)                   (8,006)                   

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 450,000                209,554                39,196                                       10,829                  167,833                877,412                

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                                             -                        82,643                  82,643                  

เงินปนผลจาย 20 -                        -                        -                                             -                        (27,000)                 (27,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 450,000                209,554                39,196                                       10,829                  223,476                933,055                

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 450,000                209,554                39,196                                       8,427                    120,405                827,582                

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                                             -                        47,922                  47,922                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 450,000                209,554                39,196                                       8,427                    168,327                875,504                

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 450,000                     209,554                     10,829                       86,091                       756,474                     

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                             -                             -                             (5,781)                        (5,781)                        

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว 450,000                     209,554                     10,829                       80,310                       750,693                     

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                             -                             -                             27,401                       27,401                       

เงินปนผลจาย 20 -                             -                             -                             (27,000)                      (27,000)                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 450,000                     209,554                     10,829                       80,711                       751,094                     

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 450,000                     209,554                     8,427                         40,453                       708,434                     

การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                             -                             -                             1,165                         1,165                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 450,000                     209,554                     8,427                         41,618                       709,599                     

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 89,095                 47,922                 27,401                1,165                   

ปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)

  กิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 83,257                 89,421                 43,306                38,776                 

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 2,666                   (7,220)                  -                      -                       

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา(กลับรายการ) 148                      (6,546)                  148                      (6,546)                  

ขาดทุนจากการดอยคาและรายการตัดจําหนายสินทรัพย 973                      108                      3                          107                      

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (701)                     (391)                     (409)                    -                       

ประมาณการหนี้สิน 4,496                   4,496                   -                      -                       

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 7,830                   (952)                     7,830                   (952)                     

ดอกเบี้ยรับ (181)                     (314)                     (33)                      (199)                     

ดอกเบี้ยจาย 35,959                 43,147                 25,615                26,315                 

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 1,498                   -                       1,059                   -                       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 225,040               169,671               104,920              58,666                 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหนี้การคา (45,880)               (13,902)               (47,595)               19,361                 

รายไดคางรับ (12,092)               1,458                   -                      -                       

สินคาคงเหลือ (11,006)               43,098                 (22,637)               46,833                 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,904)                  19,219                 (6,229)                 14,471                 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน (381)                     2,111                   (1)                        (3)                         

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 826                      1,451                   826                      1,451                   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (471)                     3,834                   (468)                    3,803                   

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี        10



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจาหนี้การคา 170,644               10,810                 179,865              12,065                 

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ (4,788)                  (28,288)               (5,500)                 (28,684)               

คาใชจายคางจาย (1,505)                  6,696                   (878)                    4,746                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,981)                  (1,633)                  1,251                   (1,380)                  

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (504)                     -                       (243)                    -                       

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 63                        121                      10                        39                        

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 314,061               214,646               203,321              131,368               

รับดอกเบี้ย 181                      314                      33                        238                      

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได 25,972                 12,208                 5,172                   4,744                   

จายภาษีเงินได (18,937)               (18,123)               (3,593)                 (4,397)                  

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 321,277               209,045               204,933              131,953               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินลงทุนช่ัวคราว(เพิ่มข้ึน)ลดลง 160                      (1)                         -                      -                       

ซื้ออาคารและอุปกรณ (17,554)               (64,615)               (10,594)               (38,562)               

เงินรับจากการจําหนายทรัพยสิน 874                      406                      580                      -                       

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (16,520)               (64,210)               (10,014)               (38,562)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (68,903)               (1,353)                  (67,375)               (1,373)                  

เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 8,200                   38,550                 41,900                53,320                 

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (9,650)                  (40,600)               (11,850)               (40,600)               

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นอื่น -                       (2,033)                  -                      (2,033)                  

เงินรับจากสัญญาขายและเชาคืนและสัญญาเชาการเงิน -                       81,353                 -                      29,648                 

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (112,954)             (127,409)             (54,432)               (58,350)               

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                       7,100                   -                      7,100                   

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (38,478)               (57,808)               (34,716)               (54,046)               

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี        11



"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2554 2553 2554 2553

จายดอกเบี้ย (35,981)               (44,458)               (23,726)               (26,910)               

จายเงินปนผล (26,987)               (1)                         (26,987)               (1)                         

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (284,753)             (146,659)             (177,186)             (93,245)               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 20,004                 (1,824)                  17,733                146                      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 9,669                   7,725                   853                      223                      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 29,673                 5,901                   18,586                369                      

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไมเปนตัวเงิน  

ระหวางวด 2554

1.  บริษัทและบริษัทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุน จํานวนเงิน 174.65 ลานบาท (งวด 2553: 5.50 ลานบาท) ในงบการเงิน  

     เฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 256.39 ลานบาท (งวด 2553: 6.43 ลานบาท) ในงบการเงินรวม โดยจายชําระเงินสด จํานวนเงิน 5.38 ลานบาท   

     (งวด 2553: 0.94 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 13.42 ลานบาท (งวด 2553: 1.17 ลานบาท) ในงบการเงินรวม สวนที่เหลือไดทํา

     สัญญาเชาการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาเพื่อขายดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 16.24 ลานบาท    

     (งวด 2553: 40.14 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จํานวนเงิน 28.32 ลานบาท (งวด 2553: 36.30 ลานบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษัทโอนสินคาไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 17.17 ลานบาท (งวด 2553: 2.56 ลานบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4.  ระหวางงวด 2553 บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม จํานวนเงิน 0.56 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคารระหวางกอสราง 

สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 (ยังไมไดตรวจสอบ) (สอบทานแลว) 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง 

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

บริษัทมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 42/62 หมู 14 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล เพื่อให
ขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเนนการใหขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม 
เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้
ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงินระหวางกาล
นี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

กลุมบริษัทประกอบกิจการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง เพียงประเภทเดียว
จึงไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานไว 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
จํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต  

เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมไดรวมงบการเงินระหวางกาลของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท”) ดังตอไปนี้ 

31 ธันวาคม

บริษัทยอย จัดตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2554 2553 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

30 กันยายน

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทกับบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรือที่คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่ไดรับมากับ
ตนทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งการลงทุนดังกลาวเปนการ
รวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตสวนของเจาของ 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติที่ออกใหม ดังตอไปนี้ 

ก) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา มีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาการตีความ
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
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ข) การตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตี
ราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว 

ค) แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีในรอบปจจุบัน มีดังนี้ 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที ่ เรื่อง 

16/2554 

17/2554 

18/2554 

19/2554 

แนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาล 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสําหรับสินทรัพยประเภท
อาคารชุด 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
สําหรับงวดปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ซึ่งกําหนดใหถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการแสดงรูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงิน
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานทาง
การเงินของกลุมบริษัท สรุปไดดังนี้ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  

ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงิน ประกอบดวย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ 

- งบกระแสเงินสด และ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ 

มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณตองมีการประมาณดวยจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากการจําหนาย
สินทรัพยนั้น หากสินทรัพยนั้นมีอายุและสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน นอกจากนี้ตองมีการทบทวน
มูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปตามที่กําหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงที่ระบุในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 8.01 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 5.78 ลาน
บาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงในการรับรูและบันทึกหนี้สินดังกลาวโดยปรับกับ
กําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีนี้มาใช  
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ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาใช 

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลกระทบ
ตองบการเงิน ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

   ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงเพิ่มขึ้น(ลดลง) (175)                        11                                        

   คาใชจายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 28                            2                                          

   คาใชจายในการบริหารลดลง (822)                        (180)                                     

   กําไรสําหรับงวดเพ่ิมขึ้น 969                          167                                       

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน) 0.0022                     0.0004                                  

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

   ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสงเพิ่มขึ้น(ลดลง) (1,134)                      49                                        

   คาใชจายในการขายและบริการเพิ่มขึ้น 53                            5                                          

   คาใชจายในการบริหารลดลง (2,464)                      (574)                                     

   กําไรสําหรับงวดเพ่ิมขึ้น 3,545                       520                                       

   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน) 0.0079                     0.0012                                  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 175,839                   86,091                                  

   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น (8,006)                      (5,781)                                  

   กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร ที่ปรับปรุงแลว 167,833                   80,310                                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

   18  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

กลุมบริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของสินทรัพย ดังนี้ 

ใหม เดิม ใหม เดิม

อาคาร 30 20 1                                   1               

เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

   รถเทรลเลอร 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถบรรทุก 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถอื่น ๆ 5 5 รอยละ 10 ของราคาทุน 1               

ยานพาหนะ 5 5 รอยละ 20 ของราคาทุน 1               

อายุการใหประโยชน (จํานวนป) มูลคาคงเหลือ (บาท)

 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของ
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและกลุม
บริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอดระยะเวลา
ทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 
อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหนี้สินดังกลาวคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทในอดีต
ของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชนไดมี
การจายจริง  
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เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/
หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

รายการบัญชีและรายการคาที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 และ 2553 

2554 2553 2554 2553

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  130                  1,024               

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  11,067             11,598             

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  1,914               3,186               

รายไดคาเชาอาคาร -                  -                  861                  861                  

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  2,700               2,700               

รายไดอื่น -                  -                  179                  184                  

ซ้ือสินคา -                  -                  13,953             29,340             

ตนทุนขาย -                  -                  411                  52                   

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  263                  181                  

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  37                   -                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  18,077             44,509             

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  22,142             28,294             

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  193                  2,613               

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  3,150               3,150               

รายไดอื่น -                  -                  267                  189                  

ซ้ือสินคา -                  -                  2,860               14,168             

ตนทุนขาย -                  -                  22                    440                  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  162                  397                  

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  222                  15,117             

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  5,010               10,892             

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  290                  268                  

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  2,700               2,700               

รายไดอื่น -                  -                  187                  191                  

ซ้ือสินคา -                  -                  15,238             14,976             

ตนทุนขาย -                  -                  14                    96                    

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  46                    44                    

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  21                    -                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

จําหนายสินคา -                  -                  241                  15,353             

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  8,999               4,400               

รายไดจากการซอมแซม -                  -                  4,413               4,976               

รายไดคาท่ีปรึกษา -                  -                  2,700               2,700               

รายไดคาเชาอาคาร -                  -                  450                  450                  

รายไดอื่น -                  -                  890                  1,014               

ซ้ือสินคา -                  -                  15,982             25,315             

ตนทุนขาย -                  -                  119                  206                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง -                  -                  1,198               1,544               

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                  -                  417                  196                  

ดอกเบี้ยจาย -                  -                  1,993               989                  

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 450                  450                  -                   -                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชนระยะส้ัน 22,191               19,574               21,814                  19,208                  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 698                    -                     698                      -                       

รวม 22,889               19,574               22,512                  19,208                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้   

2554 2553 2554 2553

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  19,427              14,036             

เงินมัดจํารับ -                  -                  96                     96                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  3,159                52                    

เจาหนี้อื่น -                  -                  1,168                -                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  3,822                2,602               

ดอกเบี้ยคางจาย -                  -                  21                     -                  

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

เจาหนี้การคา -                  -                  52,750              49,941             

ดอกเบี้ยคางจาย -                  -                  4,429                2,495               

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาใชจายคางจาย 5,800               5,350               -                   -                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด -                       -                       6,169                    2,648                    

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด -                       -                       7,570                    12,610                  

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด -                       -                       544                      1,205                    

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                       -                       1,423                    858                      

บริษัท เครนทูเดย จํากัด 108                      108                      108                      108                      

รวม 108                      108                      15,814                  17,429                  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (108)                     (108)                     (108)                     (108)                     

ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ -                       -                       15,706                  17,321                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด -                       -                       45,900                  22,400                  

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด -                       -                       8,000                    -                       

กรรมการบริษัท -                       1,450                    -                       1,450                    

รวม -                       1,450                    53,900                  23,850                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 และ 2553 มีดังนี้ 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 1,450                    7,050                    23,850                  24,050                  

เพิ่มขึ้น 8,200                    38,550                  41,900                  53,320                  

ลดลง (9,650)                  (40,600)                (11,850)                (40,600)                

ยอดคงเหลือ -                       5,000                    53,900                  36,770                  

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) โดยการออก
ต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม อางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสําหรับลูกคารายยอยช้ันดี (Minimum Retail Rate: MRR) 
และอางอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ตามลําดับ และไมมีหลักประกันหนี้สิน และสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของ
กัน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถาม ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกันและไมมีหลักประกันหนี้สิน 
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การค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินระหวางกัน ดังนี้  

บริษัท 

บริษัทมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัท มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 178.36 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 23) 

บริษัทยอย 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 110.42 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 23) 

บริษัทยอยมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยอื่นในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 
22.98 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 23) 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการบริษัท)  

บุคคลที่เกี่ยวของกันมีการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในนามบุคคลที่เกี่ยวของกัน มูลคา
ตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 529.18 ลานบาท  

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เครนทูเดย จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน
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 หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา

มูลคาการซือ้ - ขาย ที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสนิคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 35

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย อางอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณชิย

 
สวนลดดังกลาวเกิดจากความแตกตางของลักษณะการใหบริการในสวนของพนักงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงินสด 223                    234                    45                      45                      

เงินฝากธนาคารออมทรัพย 4,611                 1,207                 53                      46                      

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 24,839               8,228                 18,488               762                    

รวม 29,673               9,669                 18,586               853                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จัดประเภทตามสกุล
เงินตราได ดังนี้ 

2554 2553 2554 2553

สกุลเงิน

บาท 13,539               9,669                 2,452                 853                    

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 16,134               -                    16,134               -                    

รวม 29,673               9,669                 18,586               853                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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6. ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือน
ที่คางชําระไดดังนี้ 

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 63,327               42,690               28,142               3,605                 

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 70,537               45,324               26,795               2,362                 

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 2,036                 5,076                 240                    -                    

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 4,348                 1,837                 -                    -                    

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 18,130               17,571               -                    -                    

      รวม 158,378             112,498             55,177               5,967                 

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,722)              (20,047)              (175)                   (175)                   

      ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ - สุทธิ 135,656             92,451               55,002               5,792                 

ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                    -                    11,219               6,175                 

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                    -                    4,487                 10,974               

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                    -                    -                    89                      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108                    108                    108                    191                    

      รวม 108                    108                    15,814               17,429               

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (108)  (108)  (108)  (108)

      ลูกหนี้การคา - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ -                    -                    15,706               17,321               

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 135,656             92,451               70,708               23,113               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้ 

ยอดยกมา 20,155                           283                                

บวก หนี้สงสัยจะสูญ 2,675                             -                                 

ยอดคงเหลือ 22,830                           283                                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

7. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

รถเครน 9,437                 11,250               9,437                 11,250               

รถโฟลคลิฟท -                    2,374                 -                    2,374                 

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

อะไหลและอุปกรณ 7,106                 5,873                 7,206                 6,373                 

สินคาระหวางทางและระหวางประกอบ 92,280               69,360               92,280               69,410               

รวม 110,190             90,224               110,290             90,774               

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (3,334)                (5,386)                (3,334)                (5,386)                

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 106,856             84,838               106,956             85,388               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 คาเผื่อมูลคาสินคาลดลงมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

งบการเงินรวมและ

ยอดยกมา 5,386                                    

บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 148                                       

หัก กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (2,200)                                   

ยอดคงเหลือ 3,334                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: พันบาท)
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ฝายบริหารของบริษัทไดมีการปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในการแขงขัน เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณเศรษฐกิจ
ในปจจุบันและตอบสนองความตองการของลูกคา เปนผลใหบริษัทมีการเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชประโยชนในสินคาบางสวนที่
สามารถนําไปใหเชา ดังนั้น ในระหวางงวด 2554 บริษัทไดโอนสินคาบางสวนไปเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาภายใตบัญชี 
“ที่ดิน อาคารและอุปกรณ” ราคาตามบัญชี จํานวนเงิน 17.17 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

บริษัทยอย 2554 2553 2554 2553 2554 2553

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100         100         25,000            25,000            24,999            24,999            

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100         100         25,000            25,000            24,999            24,999            

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด 100         100         25,000            25,000            25,000            25,000            

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

รวม 175,000           175,000           174,991           174,991           

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: พันบาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 

9.  ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธ ิ

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน 45,821                       45,821                       

หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (45,821)                      (45,821)                      

ลูกหนี้ตามสญัญาซือ้กลับคืน - สทุธิ -                             -                             

งบการเงินรวม

(หนวย: พนับาท)

 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาค้ําประกันสัญญาเชาการเงิน เพื่อซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามสัญญาใหกับลูกหนี้การคาซึ่งผิดนัดชําระคางวดกับเจาหนี้ (ดูหมายเหตุ 18) 

10. เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารของบริษัทและบริษัทยอย ไดใชเปนหลักประกันในการให
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันของบริษัท (ดูหมายเหตุ 23) 
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11. ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นต่ํา

1 826                          31                            857                          

2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 1.89 ลานบาท กําหนดระยะเวลา 
3.5 ป ต้ังแตวันที่ 16 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 คางวดชําระจํานวน 42 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลานบาท  

บริษัทไดขายสินคาใหกับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 2.33 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะผอนชําระ 1.5 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 25 
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ผอนชําระจํานวน 18 งวดเปนรายเดือน ๆ ละ 0.14 ลานบาท 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหวางกอสราง รวม
ที่ดิน อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา ใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง
ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 522,294                 7,002                     128,483                 18,021                   25,832                   35,411                   1,577,937                   3,563                         37,785                     2,356,328                   

เพิ่มขึ้น / โอนเขา 2,060                     -                        -                        417                        447                        1,362                     269,984                     -                             7,223                       281,493                     

โอนออก / ปรับปรุง -                        -                        -                        -                        315                        -                        -                             -                             (315) -                             

จําหนาย -                        -                        -                        (74) (2,441) (1,684) (65,234) -                             (70) (69,503)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 524,354                 7,002                     128,483                 18,364                   24,153                   35,089                   1,782,687                   3,563                         44,623                     2,568,318                   

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                        7,002                     68,181                   13,650                   22,762                   23,491                   729,356                     1,682                         -                          866,124                     

คาเสื่อมราคา -                        -                        2,221                     1,308                     979                        1,977                     76,754                       18                              -                          83,257                       

จําหนาย -                        -                        -                        (74) (2,262) (1,684) (36,910) -                             -                          (40,930)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 -                        7,002                     70,402                   14,884                   21,479                   23,784                   769,200                     1,700                         -                          908,451                     

คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,928                         -                             -                          2,928                         
โอนเขา -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,200                         -                             -                          2,200                         
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 -                        -                        -                        -                        -                        -                        5,128                         -                             -                          5,128                         

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 522,294                 -                        60,302                   4,371                     3,070                     11,920                   845,653                     1,881                         37,785                     1,487,276                   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 524,354                 -                        58,081                   3,480                     2,674                     11,305                   1,008,359                   1,863                         44,623                     1,654,739                   

งบการเงนิรวม
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(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแตง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหวางกอสราง รวม

อุปกรณโรงงาน และอุปกรณ อุปกรณใหเชา และสินทรัพย

สํานักงาน ระหวางทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 498,309                   6,346                       55,585                    3,948                       10,133                  11,756                     630,103                   31,769                     1,247,949                  

เพิ่มขึ้น / โอนเขา -                           -                           -                          120                          47                          647                          197,984                   500                          199,298                     

จําหนาย -                           -                           -                          (4) (1,683) -                           (32,160) (70) (33,917)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 498,309                   6,346                       55,585                    4,064                       8,497                    12,403                     795,927                   32,199                     1,413,330                  

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                           6,346                       18,174                    3,565                       8,941                    7,333                       169,409                   -                           213,768                     

คาเสื่อมราคา -                           -                           1,186                      121                          415                       851                          40,733                     -                           43,306                       

จําหนาย -                           -                           -                          (4) (1,509) -                           (15,916) -                           (17,429)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 -                           6,346                       19,360                    3,682                       7,847                    8,184                       194,226                   -                           239,645                     

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                           -                           -                          -                           -                        -                           -                           -                           -                             

โอนเขา -                           -                           -                          -                           -                        -                           2,200                       -                           2,200                         

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 -                           -                           -                          -                           -                        -                           2,200                       -                           2,200                         

มูลคาสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 498,309                   -                           37,411                    383                          1,192                    4,423                       460,694                   31,769                     1,034,181                  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 498,309                   -                           36,225                    382                          650                       4,219                       599,501                   32,199                     1,171,485                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

คาเส่ือมราคาสําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

แสดงไวใน

   - ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 78.76         80.22         41.25         34.90         

   - คาใชจายในการขายและบริหาร 4.50           9.20           2.06           3.88           

รวม 83.26         89.42         43.31         38.78         

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณไดตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู 376.09       378.09       37.11         48.76         

การโอนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชาไปเปนสินคาคงเหลือดวย

มูลคาสุทธิตามบัญชีพรอมทั้งรับรูเปนตนทุนขายแลวเม่ือมีการ

จําหนาย สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 28.32         36.30         16.24         40.14         

การโอนสินคาเปนเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา

สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 17.17         2.56           17.17         2.56           

บริษัทไดรวมดอกเบี้ยเงินกูยืม เปนสวนหนึ่งของตนทุน

อาคารระหวางกอสราง

สําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน (ดูหมายเหตุ 22) -             0.56           -             0.56           

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

   - เครื่องจักรและอุปกรณใหเชา 745.86       569.91       410.02       258.47       

   - ยานพาหนะ 10.16         11.37         4.17           4.37           

รวม 756.02       581.28       414.19       262.84       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่
จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)  
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. อัตราคาเชา

ตอเดือน

คูสัญญา ระยะเวลา ลานบาท หมายเหตุ

สัญญาเชาอสังหาริมทรัพย (ผูเชา)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 3 ป 0.10           -

   บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 1 ป 0.05           -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด กรรมการบริษัท 3 ป 0.05           -

สัญญาใหเชาอสังหาริมทรัพย (ผูใหเชา)

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) บริษัทอื่น 1 ป 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บุคลลภายนอก 1 ป 0.01           -

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชี 31,953               71,288               11,579               49,386               

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 50,000               50,000               50,000               50,000               

ทรัสตรีซีทส -                    29,568               -                    29,568               

รวม 81,953               150,856             61,579               128,954             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
บริษัท 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2554 2553 อางอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 55.00               55.00               MOR

ธนาคาร ทรัสตรีซีทส/เลตเตอรออฟเครดิต 300.00             100.00             MLR

ธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 50.00               50.00               MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 13.20               5.00                 

รวม 418.20             210.00             

วงเงิน (ลานบาท)
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บริษัทยอย 

เจาหนี้ ประเภทสินเช่ือ 2554 2553 อางอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23.00               23.00               MOR

วงเงิน (ลานบาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ําประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน อีกทั้ง บริษัทไดเขาค้ํา
ประกันสินเชื่อของบริษัทยอยในนามบรษิัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 

14.  เจาหนี้การคา 

 เจาหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เจาหนี้การคาในประเทศ 24,443               25,758               83,223               75,318               

เจาหนี้การคาตางประเทศ 247,312             67,522               247,312             67,522               

รวม 271,755             93,280               330,535             142,840             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

15. หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 16 48,357               50,567               43,341               45,551               

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 180,858             138,857             91,487               58,677               

รวม 229,215             189,424             134,828             104,228             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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16. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 110,050              148,528                98,586                133,302              

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (48,357)               (50,567)                 (43,341)               (45,551)               

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 61,693                97,961                  55,245                87,751                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

อางอิง

วงเงิน เจาหนี้ 2554 2553 2554 2553 ระยะเวลา อัตราดอกเบ้ีย การชําระหนี้

บริษัท

1      ธนาคาร -          84.50      -          2.21        ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ป 2552 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลานบาท

ป 2553 ชําระเงินตนรายเดือน 

จํานวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลานบาท

2      ธนาคาร 95.07      170.00    74.69      101.79   มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลานบาท

3      ธนาคาร 35.00      35.00      23.90      29.30      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลานบาท

รวม 130.07    289.50    98.59      133.30   

บริษัทยอย

4      ธนาคาร 20.00      20.00      8.31         11.32      ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลานบาท

5      ธนาคาร 5.00        5.00        3.15         3.91        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินตนรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลานบาท

รวม 25.00      25.00      11.46      15.23      

รวมท้ังหมด 155.07    314.50    110.05    148.53   

วงเงิน มูลหนี้

ลานบาท
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การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 148,528                219,115                133,302                198,874                

เพิ่มขึ้น -                       7,100                    -                       7,100                    

ลดลง (38,478)                (57,808)                (34,716)                (54,046)                

ยอดคงเหลือ 110,050                168,407                98,586                  151,928                

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนา ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยสิ่งปลูกสราง เพื่อใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดเขาค้ํา
ประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในนามสวนตัวเต็มวงเงิน นอกจากนี้ บริษัทไดเขาค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของ
บริษัทยอยในนามบริษัทเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 

17. หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

(หนวย: พันบาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า

สัญญาเชาการเงิน

1 159,956             25,817                   185,773             72,117               13,356                   85,473               

2 - 5 239,647             28,544                   268,191             130,234             17,046                   147,280             

399,603             54,361                   453,964             202,351             30,402                   232,753             

สัญญาขายและเชากลับคืน

1 20,902               2,681                     23,583               19,370               2,616                     21,986               

2 - 5 21,521               1,098                     22,619               21,521               1,098                     22,619               

42,423               3,779                     46,202               40,891               3,714                     44,605               

รวม

1 180,858             28,498                   209,356             91,487               15,972                   107,459             

2 - 5 261,168             29,642                   290,810             151,755             18,144                   169,899             

442,026             58,140                   500,166             243,242             34,116                   277,358             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
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(หนวย: พันบาท)

ป มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า มูลคาปจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี คาเชาขั้นตํ่า

สัญญาเชาการเงิน

1 118,900             18,946                   137,846             40,451               6,764                     47,215               

2 - 5 135,875             9,716                     145,591             33,533               1,839                     35,372               

254,775             28,662                   283,437             73,984               8,603                     82,587               

สัญญาขายและเชากลับคืน

1 19,957               3,945                     23,902               18,226               3,760                     21,986               

2 - 5 37,279               2,947                     40,226               36,195               2,914                     39,109               

57,236               6,892                     64,128               54,421               6,674                     61,095               

รวม

1 138,857             22,891                   161,748             58,677               10,524                   69,201               

2 - 5 173,154             12,663                   185,817             69,728               4,753                     74,481               

312,011             35,554                   347,565             128,405             15,277                   143,682             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงิน เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ กําหนดการชําระคาเชาเปนราย
เดือน ๆ ละ 9.22 ลานบาท และ 10.78 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 180.86 ลานบาท (ป 2553: 138.86 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 91.49 ลานบาท 
(ป 2553: 58.68 ลานบาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  

กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนตัว เพื่อใชเปนหลักประกันหนี้สินและกรรมการบริษัทและบริษัทยอยได
เขาค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินบางสวนในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ภายใตสัญญาเชาระยะยาวทางการเงินไดกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินเมื่อครบกําหนด
ตามมูลคาหรืออัตราที่ตกลงรวมกัน ดังนั้นหากกลุมบริษัทมีนโยบายเลือกซื้อสินทรัพยดังกลาวจะบันทึกจํานวนเงินที่ตองจายซื้อ
รวมไวในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 
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18. หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

2554 2553

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 60,111                      60,111                      

ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟองรอง 28,145                      23,649                      

รวม 88,256                      83,760                      

งบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซิ่ง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา จํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ โดย
เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังไดเขาค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

จากรายการขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 9) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซิ่งไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เปลี่ยนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลง จํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวมเปนหนี้
เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุในตาราง
การชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาเพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนี้ จาํนวนเงิน 60.03 ลานบาท 
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ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจายชําระ
เงินใหแกบริษัทลิสซิ่ง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 จนถึง
วันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

บริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดยื่นฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูง
เกินไป เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
โดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้น บริษัทยอย
จึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทยอยจายชําระหนี้ จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท พรอมเบี้ยปรับชดเชย
ความเสียหายอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ
แลวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ปจจุบัน บริษัทยอยอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัทยอยไดบันทึกประมาณการ
หนี้สินคาเบี้ยปรับชดเชยความเสียหายตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน จํานวนเงิน 28.15 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 25) 

19. ผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบดวย 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 9,000                         6,597                                   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9,000                         6,597                                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดังนี้ 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,006                 5,781                            

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตนทุนบริการปจจุบัน 1,281                 902                               

     ตนทุนดอกเบี้ย 226                    162                               

     ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (9)                       (5)                                  

หนี้สินลดลงจากการจายชําระ (504)                   (243)                              
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 9,000                 6,597                            

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
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กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแกพนักงานที่
เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 300 วัน 
หรือ 10 เดือน 

20. การจายเงินปนผล 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 27 
ลานบาท 

21. รายไดอื่น 

รายไดอื่นสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

รายไดจากการบริการอื่น 21                      4                        12,791               12,803               

รายไดคาเชา 205                    3,400                 1,453                 1,343                 

ดอกเบี้ยรับ 181                    314                    33                      199                    

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                    1,579                 -                    1,579                 

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ -                    7,220                 -                    -                    

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 701                    391                    409                    -                    

กลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง -                    6,546                 -                    6,546                 

อื่น ๆ 2,258                 3,129                 292                    398                    

รวม 3,366                 22,583               14,978               22,868               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 
22. ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

ดอกเบี้ยจาย 35,959               43,704               25,615               26,872               

บวก ตนทุนทางการเงินอื่น 77                      -                    -                    -                    

หัก ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนรายจายฝายทุน -                    (557)                   -                    (557)                   

สุทธิ 36,036               43,147               25,615               26,315               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้  

บริษัท 

23.1 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

23.1.1 จายชําระตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัย อัตราคาบริการเดือนละ 0.12 ลานบาท 

23.1.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดิน อัตราคาเชาเดือนละ 0.08 ลานบาท 

23.1.3 จายชําระตามสัญญาที่ปรึกษาทางกฎหมาย อัตราคาบริการเดือนละ 0.03 ลานบาท 

23.1.4 จายชําระตามสัญญากอสรางอาคารสํานักงาน จํานวนเงิน 0.44 ลานบาท 

23.1.5 จายชําระตามสัญญาการใหบริการระบบซอฟตแวร อัตราคาบริการเดือนละ 0.02 ลานบาท 

23.2 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกัน จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

23.3 เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดใชแลวยังไมถึงกําหนดชําระ จํานวนเงิน 8.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

23.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

23.4.1 จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 178.36  
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

23.4.2 จากสัญญาซื้อกลับคืนของบริษัทอื่นรวมกับบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ จํานวนเงิน 7.19 ลานบาท 

บริษัทยอย 

23.5 ภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาดังตอไปนี้ 

23.5.1 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท อัตราคาเชาเดือนละ 0.05 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

23.5.2 จายชําระตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน อัตราคาเชาเดือนละ 0.15 ลานบาท (ดู
หมายเหตุ 12) 

23.5.3 จายชําระตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัท อัตราคาบริการเดือนละ 1.25 ลานบาท 

23.5.4 จายชําระตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด อัตราคาบริการเดือนละ 0.27 ลานบาท 

23.5.5 จายชําระคากอสรางอาคารสํานักงานและโรงงาน และคาออกแบบ จํานวนเงิน 5.05 ลานบาท 

23.6 หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใชในการค้ําประกันบริษัทยอย จํานวนเงิน 0.89 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) 
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23.7 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

23.7.1 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 110.42 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

23.7.2 จากการเขารวมค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยในนามบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีคงเหลือ 
จํานวนเงิน 22.98 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

23.7.3 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุน
ทรัพย 66.54 ลานบาท และจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวนเงิน 0.96 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 25) 

23.7.4 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพยรวม จํานวนเงิน 14.92 
ลานบาท (ดูหมายเหตุ 25) 

24. การเปดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

24.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจาหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด
และกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุมบริษัท
พิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของ อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนสามัญ 

24.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินรวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

24.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

24.3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ผลดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด โดยบริษัทมิไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 
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24.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท สวนใหญเกี่ยวของกับการซื้อและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ดังนี ้

สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน (ญี่ปุน) -                0.43              -                4.13              

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 0.52              7.90              -                2.22              

(หนวย: ลาน)

2554 2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

           
24.3.3 ความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเชื่อที่
ระมัดระวังและการกําหนดวิธีการชําระเงินจากการขายสินคาและการใหบริการ ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับ
ความเสียหายจากการเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

24.3.4 มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา ซึ่งมีการใหสินเชื่อระยะสั้นและหนี้สินทางการเงิน 
โดยสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ในตลาด จึงทําใหราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยาง
เปนสาระสําคัญ 

25. คดีฟองรอง 

บริษัท 

25.1 บริษัทและบริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด และบริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (กลุม
บริษัท) ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะจําเลยรวม จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาท 
เนื่องมาจากการที่กลุมบริษัทไดใหสัตยาบันในการกระทําของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ในการขายทรัพยสินใหกับ
ลูกคา โดยการทําสัญญาเชาการเงินผานบริษัทลีสซิ่งแหงหนึ่งซึ่งมีขอตกลงใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เขารวม
รับผิดชอบในการซื้อทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัท 
เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดยื่นฟองดําเนินคดีกับเจาหนี้เกี่ยวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 18) ทั้งนี้คดีทั้งสองศาลสั่ง
รวมพิจารณา  
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ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดและกลุมบริษัทรวมกันจายชําระเงิน จํานวนเงิน 60.11 ลานบาท  
พรอมเบี้ยปรับรอยละ 10 ตอป บริษัทไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ ปจจุบันอยูระหวางการขอทุเลาการบังคับคดี ทั้งนี้ บริษัท 
เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไดบันทึกผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนภายใตบัญชี “ประมาณการ
หนี้สิน” ทั้งจํานวนแลว (ดูหมายเหตุ 18) อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดตกลงวาหากกลุมบริษัทไดรับ
ผลกระทบจากคดีความดังกลาว บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัดจะเปนผูรับผิดชอบผลกระทบดังกลาวแตเพียงผูเดียว 
ประกอบกับผูบริหารประเมินวาบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดังกลาว  

นอกจากนี้บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีความจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขอหาความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค จํานวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท 

บริษัทยอย 

25.2 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548) แจงขอเลิก
สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นายสุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา 
ตามที่บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 
จนถึงปจจุบัน (30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้น สัญญาเชาจึงสิ้นสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึง
เรียนมาเพื่อขอบอกเลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจาก
พ้ืนที่และชําระคาเชาที่คางชําระทั้งสิ้น จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษัทยอยไดยื่นคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชา
ที่ดินดังกลาวกับนายสุชิน สิทธิธีรรัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอางเพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตาม
โฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 12 และ 23) 

บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายตามขอพิพาทดังกลาวขางตนแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 บริษัทยอยบันทึกคาเชาคางจายเปนรายเดือนดวยอัตราคาเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัท
ยอย (ดูหมายเหตุ 23) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 คาเชาคางจายมียอดคงเหลือ จํานวนเงิน 5.80 ลานบาท ซึ่งคาเชาคางจาย
จํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับชําระจนกวาขอพิพาทจะสิ้นสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอย
ในกรณีดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยจะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย  

สวนที่ 2 บริษัทยอยไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชา
รายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีต้ังสํารองเผื่อความเสียหายเพิ่มเติมเปนรายเดือน ตามจํานวน
คาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซึ่งเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยได
ต้ังสํารองเผื่อความเสียหาย จํานวนเงิน 9.79 ลานบาท  

ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายสวนที่ 1 และสวนที่ 2 รวมเปนจํานวนเงิน 15.59 ลาน
บาท อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดต้ังสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการ
ของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกินนั้นทั้งจํานวน 
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25.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุนทรัพย 
จํานวนเงินประมาณ 1.32 ลานบาท ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน ตอมาศาลอุทธรณพิพากษาใหยกฟองโจทก 
ปจจุบันคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม บริษัทยอยคาดวาจะไมไดรับผลเสียหายจากคดี
ความดังกลาว 

26. การจัดประเภทรายการใหม 

บริษัทไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปจจุบัน
ดังนี้ 

กอนจัด รายการจัด หลังจัด กอนจัด รายการจัด หลังจัด

ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 15,612               (4,026) 11,586               5,225                 (4,026) 1,199                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 51,954               4,026                 55,980               11,021               4,026                 15,047               

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือน

คาใชจายในการบริหาร 15,054               6,537                 21,591               4,963                 6,425                 11,388               

คาตอบแทนผูบริหาร 6,537                 (6,537) -                     6,425                 (6,425) -                     

สําหรับงวดเกาเดือน

คาใชจายในการบริหาร 45,843               19,574               65,417               16,064               19,208               35,272               

คาตอบแทนผูบริหาร 19,574               (19,574) -                     19,208               (19,208) -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 บริษัทไดทําสัญญาวาจางกอสรางอาคารกับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญา จํานวนเงิน 29.43 ลาน
บาท 

28. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
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