
    

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชูไก จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกัด 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมของบริษทั ชูไก 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั 
(มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกนั ซ่ึงแสดง
ความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2554 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังาน เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีเป็น
สาระสําคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผลการดาํเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั 
(มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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โดยท่ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ในปี 2554 
บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึง
กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพ่ือจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงิน งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

(นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917                     
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 27 กมุภาพนัธ์ 2555



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 55,836,619.86                9,669,291.92                32,899,188.65               853,220.58                       

เงินลงทุนชัว่คราว -                                 159,586.90                   -                                 -                                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 132,576,421.34              96,956,834.82              60,119,171.30               23,140,115.55                  

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                 -                                30,000,000.00               -                                    

สินคา้คงเหลือ 7 90,072,269.84                84,838,305.03              91,225,628.24               85,388,404.03                  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,345,856.87                11,418,992.65              6,455,463.27                 1,170,840.96                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 5,066,492.81                  -                                -                                 -                                    

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 299,897,660.72              203,043,011.32            220,699,451.46             110,552,581.12                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 10 2,816,569.64                  894,296.82                   260,212.71                    258,931.00                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                                 -                                174,991,430.00             174,991,430.00                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 12 1,670,376,147.42           1,487,276,423.92         1,172,304,371.41          1,034,181,134.77             

ลูกหน้ีภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 11 -                                 825,915.18                   -                                 825,915.18                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 42,707,728.04                55,979,745.09              13,220,406.95               15,046,698.19                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,715,900,445.10           1,544,976,381.01         1,360,776,421.07          1,225,304,109.14             

รวมสินทรัพย์ 2,015,798,105.82           1,748,019,392.33         1,581,475,872.53          1,335,856,690.26             

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         3



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 127,295,151.10              150,855,874.07            118,788,735.90             128,953,749.94                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 283,202,740.69              134,503,111.44            261,326,073.16             155,664,912.66                

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 224,964,904.80              189,424,010.81            127,794,852.40             104,227,516.94                

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 18 89,771,120.63                83,760,029.26              -                                 -                                    

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                                 1,450,000.00                73,000,000.00               23,850,000.00                  

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17,828,010.56                21,280,150.78              3,145,653.38                 8,862,823.09                    

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 743,061,927.78              581,273,176.36            584,055,314.84             421,559,002.63                

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 49,603,355.99                97,960,834.07              44,409,216.64               87,750,694.72                  

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินระยะยาว 17 255,364,031.98              173,154,039.30            135,094,329.25             69,728,105.98                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 8,550,763.03                  -                                6,276,038.02                 -                                    

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4 10,086,664.96                10,214,137.81              359,397.75                    345,314.41                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 323,604,815.96              281,329,011.18            186,138,981.66             157,824,115.11                

รวมหน้ีสิน 1,066,666,743.74           862,602,187.54            770,194,296.50             579,383,117.74                

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 450,000,000.00              450,000,000.00            450,000,000.00             450,000,000.00                

ทุนท่ีออก - หุ้นสามญั 450,000,000 หุ้น ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 450,000,000.00              450,000,000.00            450,000,000.00             450,000,000.00                

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 209,553,500.00              209,553,500.00            209,553,500.00             209,553,500.00                

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 15,208,893.30                10,829,452.62              15,208,893.30               10,829,452.62                  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2, 22 235,173,359.55              175,838,642.94            136,519,182.73             86,090,619.90                  

รวมส่วนของเจา้ของ 949,131,362.08              885,417,204.79            811,281,576.03             756,473,572.52                

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 2,015,798,105.82           1,748,019,392.33         1,581,475,872.53          1,335,856,690.26             

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         4



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 4

รายไดจ้ากการขาย 493,206,310.41   225,820,222.38   510,660,178.41   281,915,227.38   

รายไดจ้ากการให้บริการเช่าและขนส่ง 463,195,842.33   375,704,604.49   97,014,921.87     102,874,668.59   

รวมรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 956,402,152.74   601,524,826.87   607,675,100.28   384,789,895.97   

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 3, 4

ตน้ทุนขาย (350,624,712.62)  (126,662,510.39) (397,384,509.47)  (242,012,405.54)  

ตน้ทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง 23 (302,533,136.36)  (270,194,632.37) (94,361,428.31)    (89,719,917.20)    

รวมตน้ทุนขายและการให้บริการ (653,157,848.98)  (396,857,142.76) (491,745,937.78)  (331,732,322.74)  

กาํไรขั้นตน้ 303,244,303.76   204,667,684.11   115,929,162.50   53,057,573.23     

รายไดอ่ื้น  4 4,374,886.78       23,698,447.75    19,814,469.45     27,571,218.18     

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 22 -                      -                      64,997,950.00     54,998,010.00     

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4, 23 (31,827,287.22)    (24,191,781.96)   (12,352,848.06)    (3,618,189.22)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 23 (115,669,527.30)  (90,274,304.02)   (66,089,116.10)    (49,550,326.40)    

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 24 (49,423,223.04)    (56,064,037.92)   (34,710,804.28)    (34,419,043.15)    

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 110,699,152.98   57,836,007.96    87,588,813.51     48,039,242.64     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (11,978,872.69)    -                      -                      -                      

กาํไรสาํหรับปี 98,720,280.29     57,836,007.96    87,588,813.51     48,039,242.64     

กาํไรเบด็เสร็จรวม 98,720,280.29     57,836,007.96    87,588,813.51     48,039,242.64     

การแบ่งปันกาํไรสาํหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 98,720,280.29     57,836,007.96    87,588,813.51     48,039,242.64     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                      -                      -                      -                      

98,720,280.29     57,836,007.96    87,588,813.51     48,039,242.64     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2, 3 0.22                    0.13                    0.19                    0.11                    

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 3 450,000,000        450,000,000       450,000,000        450,000,000        

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        5



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                           8,427,490.49        120,404,597.11    827,581,196.83    

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                                             -                        57,836,007.96      57,836,007.96      

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 21 -                        -                        -                                             2,401,962.13        (2,401,962.13)       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                           10,829,452.62      175,838,642.94    885,417,204.79    

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                        -                        -                                             -                        (8,006,123.00)       (8,006,123.00)       

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                           10,829,452.62      167,832,519.94    877,411,081.79    

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        -                                             -                        98,720,280.29      98,720,280.29      

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 21 -                        -                        -                                             4,379,440.68        (4,379,440.68)       -                        

เงินปันผลจ่าย 22 -                        -                        -                                             -                        (27,000,000.00)     (27,000,000.00)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 450,000,000.00    209,553,500.00    39,195,609.23                           15,208,893.30      235,173,359.55    949,131,362.08    

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 450,000,000.00         209,553,500.00         8,427,490.49             40,453,339.39           708,434,329.88         

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                             -                             -                             48,039,242.64           48,039,242.64           

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 21 -                             -                             2,401,962.13             (2,401,962.13)           -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 450,000,000.00         209,553,500.00         10,829,452.62           86,090,619.90           756,473,572.52         

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                             -                             -                             (5,780,810.00)           (5,780,810.00)           

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 450,000,000.00         209,553,500.00         10,829,452.62           80,309,809.90           750,692,762.52         

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                             -                             -                             87,588,813.51           87,588,813.51           

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 21 -                             -                             4,379,440.68             (4,379,440.68)           -                             

เงินปันผลจ่าย 22 -                             -                             -                             (27,000,000.00)         (27,000,000.00)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 450,000,000.00         209,553,500.00         15,208,893.30           136,519,182.73         811,281,576.03         

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



(หน่วย: บาท)

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 110,699,152.98  57,836,007.96     87,588,813.51    48,039,242.64     

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

  กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 113,635,914.08  119,287,294.36  59,068,124.14    52,510,586.42     

หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 9,130,982.82       (6,894,726.99)     253,000.00         -                       

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 147,773.10          (6,444,919.11)     147,773.10         (6,444,919.11)     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 972,980.69          2,517,160.89       2,931.85             2,516,045.10       

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (745,008.28)        (862,088.05)        (410,229.60)        19,992.64            

ประมาณการหน้ีสิน 6,011,091.37       6,011,091.37       -                      -                       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 13,031,688.31     35,677.37            13,031,688.31    35,677.37            

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       (64,997,950.00)   (54,998,010.00)   

ดอกเบ้ียรับ (255,728.70)        (399,623.63)        (215,101.56)        (238,136.05)        

ดอกเบ้ียจ่าย 48,849,252.34     56,064,037.92     34,509,368.28    34,419,043.15     

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,969,674.70       -                       1,392,306.69      -                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 303,447,773.41  227,149,912.09  130,370,724.72  75,859,522.16     

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (44,749,592.34)   (20,344,498.04)   (37,076,439.31)   19,065,919.32     

สินคา้คงเหลือ 7,327,261.77       17,562,397.54     (6,460,568.91)     (5,697,127.08)     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,926,864.21)     20,012,275.10     (5,284,622.31)     16,284,154.90     

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (1,922,272.82)     2,109,569.66       (1,281.71)            (3,040.00)            

ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 825,915.18          1,844,989.71       825,915.18         1,844,989.71       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,273,048.34       (223,033.89)        1,275,660.00      (179,660.00)        

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        8



(หน่วย: บาท)

2554 2553 2554 2553

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 137,246,397.31  53,885,324.28     97,064,564.28    18,478,526.97     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,452,140.22)     (23,904,625.20)   (5,717,169.71)     (26,001,776.36)   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,158,144.67)     -                       (897,078.67)        -                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (127,472.85)        238,959.91          14,083.34           33,463.41            

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 393,783,908.90  278,331,271.16  174,113,786.90  99,684,973.03     

รับดอกเบ้ีย 254,751.70          399,623.63          59,485.12           276,627.47          

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 25,971,842.56     12,208,268.86     5,172,060.56      4,744,482.75       

จ่ายภาษีเงินได้ (26,641,353.04)   (24,155,832.59)   (4,621,429.32)     (5,692,977.63)     

   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 393,369,150.12  266,783,331.06  174,723,903.26  99,013,105.62     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       -                       64,997,950.00    54,998,010.00     

เงินลงทุนชัว่คราว(เพิ่มข้ึน)ลดลง 159,586.90          (835.16)               -                      -                       

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                       -                       (30,000,000.00)   -                       

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (33,922,167.79)   (61,316,569.74)   (27,621,944.11)   (34,490,394.69)   

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 919,219.15          900,207.28          582,570.09         2,766.40              

   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (32,843,361.74)   (60,417,197.62)   7,958,575.98      20,510,381.71     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (25,711,698.87)   25,380,969.50     (12,315,989.94)   26,425,379.02     

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,200,000.00       38,550,000.00     106,900,000.00  53,320,000.00     

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,650,000.00)     (44,150,000.00)   (57,750,000.00)   (53,520,000.00)   

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน -                       (2,033,000.00)     -                      (2,033,000.00)     

เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน -                       94,858,010.90     -                      29,648,338.00     

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (160,808,230.75) (189,089,239.53) (78,125,558.68)   (72,440,312.18)   

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       7,100,000.00       -                      7,100,000.00       

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (50,567,478.08)   (77,686,110.97)   (45,551,478.08)   (72,671,450.39)   

งบกระแสเงินสด

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        9



(หน่วย: บาท)

2554 2553 2554 2553

จ่ายดอกเบ้ีย (48,833,844.19)   (57,351,638.37)   (36,806,275.92)   (34,720,919.69)   

จ่ายเงินปันผล (26,987,208.55)   (900.00)               (26,987,208.55)   (900.00)               

   เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (314,358,460.44) (204,421,908.47) (150,636,511.17) (118,892,865.24) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 46,167,327.94     1,944,224.97       32,045,968.07    630,622.09          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 9,669,291.92       7,725,066.95       853,220.58         222,598.49          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 55,836,619.86     9,669,291.92       32,899,188.65    853,220.58          

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

ในปี 2554

1.  บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ ราคาทุน จาํนวนเงิน 174.65 ลา้นบาท (ปี 2553: 5.50 ลา้นบาท) ในงบการเงิน  

     เฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 298.39 ลา้นบาท (ปี 2553: 7.96 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยจ่ายชาํระเงินสด จาํนวนเงิน 5.38 ลา้นบาท   

     (ปี 2553: 0.94 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 17.62 ลา้นบาท (ปี 2553: 1.55 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้าํ

     สัญญาเช่าการเงิน

2.  บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้เพื่อขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 16.69 ลา้นบาท    

     (ปี 2553: 51.64 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 29.87 ลา้นบาท (ปี 2553: 74.85 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 17.17 ลา้นบาท (ปี 2553: 8.48 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4.  ในปี 2553 บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 0.56 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนอาคารระหวา่งก่อสร้าง 

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        10
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บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถโฟลคลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (MAI)” 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถโฟลคลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง เพียงประเภทเดียว
จึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะ
บนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึก
ในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต  
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เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2554 2553

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึง
กนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน
การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบั
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการ
รวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนของเจา้ของ 

การเปล่ียนแปลงจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

ในปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก
จากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/      
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 16/2554 แนวปฏิบติัการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รัฐบาล 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 17/2554 การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19/2554 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการบันทึกบญัชีสําหรับ
สินทรัพยป์ระเภทอาคารชุด 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฎิบติักบังบการเงินสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบติั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลต่อการแสดงรูปแบบ 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  

ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงิน ประกอบดว้ย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

- งบกระแสเงินสด และ 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยจาํนวนเงินสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากการจาํหน่าย
สินทรัพยน์ั้น หากสินทรัพยน์ั้นมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะเป็น ณ วนัส้ินสุดอายุการให้ประโยชน์ นอกจากน้ีตอ้งมีการทบทวน
มูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์อยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปตามท่ีกาํหนดวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีระบุในมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินภาระผกูพนัท่ีเกิดจากผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 
สาํหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเป็นจาํนวนเงิน 8.01 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 5.78 ลา้น
บาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวธีิปฏิบติัในช่วงการเปล่ียนแปลงในการรับรู้และบนัทึกหน้ีสินดงักล่าวโดยปรับกบั
กาํไรสะสม ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีน้ีมาใช ้(ดูหมายเหตุ 19) 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช ้
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่องบการเงิน ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554

   ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่งเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,207,108.80)                   59,904.01                         

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการเพิ่มข้ึน 65,889.09                         6,766.01                           

   ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง (3,345,693.64)                   (771,155.64)                      
   กาํไรสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน 4,486,913.35                     704,485.62                       

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 0.010                                0.002                                

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

   กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 175,838,642.94                 86,090,619.90                   

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (8,006,123.00)                   (5,780,810.00)                   
   กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีปรับปรุงแลว้ 167,832,519.94                 80,309,809.90                   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

ในปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใชม้าตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม
ราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

เกณฑก์ารวดัค่าในการจดัทาํงบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัทาํ
งบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได ้

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่งรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผู ้
ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญั
ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่าใชจ่้าย 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมี
การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
ดงักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง
กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและกลุ่ม
บริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทาํงานของ
พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลา
ทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัในอดีต
ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้
การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังาน
ก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมีกาํหนด
ระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน
ระยะเวลา และเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

เงินลงทุนชัว่คราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํท่ีครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลกูหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการเกบ็เงินลกูหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลกูหน้ีแค่ละราย 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิราคาเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ใน
กรณีของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
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บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพเสียหายลา้สมยัและคา้งนาน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย แสดงในมูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 จาํนวนปี  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5  
อาคารและอาคารใหเ้ช่า 30  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5   
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 5, 7 และ 15  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5  
ยานพาหนะ 5  

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดท้บทวนประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ใหม่ เดิม ใหม่ เดิม

อาคาร 30 20 1                                   1               

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า

   รถเทรลเลอร์ 5 5 ร้อยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถบรรทุก 5 5 ร้อยละ 10 ของราคาทุน 1               

   รถอื่น ๆ 5 5 ร้อยละ 10 ของราคาทุน 1               

ยานพาหนะ 5 5 ร้อยละ 20 ของราคาทุน 1               

อายกุารใหป้ระโยชน์ (จาํนวนปี) มูลค่าคงเหลือ (บาท)

 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน และ
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ี
สําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้บริษทัได้
ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ก่อน
สินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่ามีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ช่าและขาย ดงันั้น หากยงัไม่มีการขายจะนาํสินทรัพยอ์อกไปใหเ้ช่าโดยบนัทึก
ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านโดยประมาณขา้งตน้
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จภายใตบ้ญัชี “ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง” จนกระทัง่เม่ือมีการขายจะหยดุคิดค่าเส่ือมราคา
และจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคา้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม) ณ 
วนัท่ีขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่า
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีให้รับรู้ในส่วนของ
เจา้ของ 
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การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใด
จะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือใหมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือม
ราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

เงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสัญญา 

ณ วนัส้ินปี กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงคา้ง ณ วนัส้ินปีจากอตัราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี
อายุคงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหน้ีอ่ืนหรือเจา้หน้ีอ่ืนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
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เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล                                                                            

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับแต่ละปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายและ
ชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือ
ชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว
เป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถกูฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรกต็ามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้
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4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 

2554 2553 2554 2553

บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     369,350.00         1,036,555.00      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     20,542,101.59    14,810,433.66    

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     2,220,860.00      4,298,743.60      

รายไดค่้าเช่าอาคาร -                     -                     1,148,400.00      1,148,400.00      

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดอ้ื่น -                     -                     195,597.06         205,324.87         

ซ้ือท่ีดินและอาคาร -                     -                     11,419,933.16    -                     

ซ้ือสินคา้ -                     -                     13,952,523.37    37,010,607.48    

ตน้ทุนขาย -                     -                     705,620.18         454,426.70         

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     277,530.51         223,749.81         

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                     -                     36,541.98           -                     

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     18,143,800.00    44,791,720.00    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     29,979,468.20    36,355,216.93    

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     227,000.00         2,785,105.00      

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     4,200,000.00      4,200,000.00      

รายไดอ้ื่น -                     -                     309,334.70         234,144.79         

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     155,616.44         5,293.16            

เงินปันผลรับ -                     -                     49,999,000.00    9,999,800.00      

ซ้ือสินคา้ -                     -                     2,859,813.08      14,167,663.45    

ตน้ทุนขาย -                     -                     21,880.00           622,035.05         

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     217,756.57         453,158.34         

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     222,050.00         15,189,400.00    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     7,551,266.74      14,278,083.41    

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     318,300.00         496,120.00         

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดอ้ื่น -                     -                     207,397.06         229,883.49         

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     19,999,960.00    

ซ้ือสินคา้ -                     -                     15,238,224.30    14,976,000.00    

ตน้ทุนขาย -                     -                     14,400.00           128,000.00         

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     45,600.00           69,245.60           

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     58,301.37           -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     268,668.00         30,377,330.00    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     10,056,842.29    5,717,582.44      

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     6,735,715.00      6,245,530.90      

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     3,600,000.00      3,600,000.00      

รายไดค่้าเช่าอาคาร -                     -                     600,000.00         600,000.00         

รายไดอ้ื่น -                     -                     1,150,472.82      1,292,383.55      

เงินปันผลรับ -                     -                     14,998,950.00    24,998,250.00    

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

ซ้ือสินคา้ -                  -                  19,598,551.41  43,136,598.17  

ตน้ทุนขาย -                  -                  153,697.35       479,219.20       

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                  -                  1,504,625.13    1,610,511.84    

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                  -                  528,449.25       306,105.41       

ดอกเบ้ียจ่าย -                  -                  2,709,974.28    1,506,819.39    

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (กรรมการ / ผูถ้ือหุน้)

ค่าเช่า 600,000.00      600,000.00      -                   -                   

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,704,146.31    26,224,924.71    32,226,318.12      25,739,110.53      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 912,402.33         -                     912,402.33           -                       

รวม 33,616,548.64    26,224,924.71    33,138,720.45      25,739,110.53      

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มี
ดงัน้ี   

2554 2553 2554 2553

บริษทัยอ่ย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

เงินมดัจาํรับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     155,616.44         -                     

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2554 2553 2554 2553

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     58,301.37           -                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     160,616.43         2,495,354.61      

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (กรรมการ / ผูถ้ือหุน้)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,950,000.00      5,350,000.00      -                     -                     

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                       -                       4,570,152.22        2,647,822.00        

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                       -                       11,500,971.59      12,609,885.92      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                       -                       2,770,979.00        1,205,084.29        

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                       -                       4,935,748.40        857,894.70           

บริษทั เครนทูเดย ์จาํกดั -                       108,408.12           -                       108,408.12           

รวม -                       108,408.12           23,777,851.21      17,429,095.03      
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                       (108,408.12)          -                       (108,408.12)          
ลูกหน้ีการคา้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ -                       -                       23,777,851.21      17,320,686.91      

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 8,433,777.28        14,035,557.69      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 44,416.00             51,856.00             

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 3,700,000.00        2,601,722.80        

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 21,204,827.19      49,941,427.90      
รวม 33,383,020.47      66,630,564.39      

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 30,000,000.00      -                       

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มี
ดงัน้ี 

2554 2553

ยอดยกมา -                       -                       

เพิ่มข้ึน 30,000,000.00      2,650,000.00        

ลดลง -                       (2,650,000.00)       
ยอดคงเหลือ 30,000,000.00      -                       

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั
หน้ีสิน 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                       -                       65,000,000.00      22,400,000.00      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                       -                       8,000,000.00        -                       

กรรมการบริษทั -                       1,450,000.00        -                       1,450,000.00        
รวม -                       1,450,000.00        73,000,000.00      23,850,000.00      

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงัน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 1,450,000.00        7,050,000.00        23,850,000.00      24,050,000.00      

เพิ่มข้ึน 8,200,000.00        38,550,000.00      106,900,000.00    53,320,000.00      

ลดลง (9,650,000.00)       (44,150,000.00)     (57,750,000.00)     (53,520,000.00)     
ยอดคงเหลือ -                       1,450,000.00        73,000,000.00      23,850,000.00      

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั และ บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออก
ตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) 
และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน และสาํหรับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออก
ตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัและไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 

การคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษทั 

บริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 180.60 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 27) 
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บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 79.55 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

บริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 
18.37 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 27) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทั)  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่า
ตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 419.29 ลา้นบาท  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง
บริษทั เครนทูเดย ์จาํกดั ไทย บริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั อดีตผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้ร่วมกนั

 
 หลกัเกณฑใ์นการคิดรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า หรือสินคา้ ราคาตลาด
มูลค่าการซ้ือ - ขาย ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา
มูลค่าการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง ราคาตลาดหกัส่วนลดร้อยละ 20 - 35
มูลค่าการใหบ้ริการซ่อมแซม ราคาตลาด
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

 
ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

เงินสด 230,920.00        234,285.00        45,000.00          45,000.00          

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 37,792,889.28    1,207,298.31     27,633,775.74    46,360.44          

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั 17,812,810.58    8,227,708.61     5,220,412.91     761,860.14        

รวม 55,836,619.86    9,669,291.92     32,899,188.65    853,220.58        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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6. ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

ลูกหน้ีการคา้

     กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -                    108,408.12        23,777,851.21    17,429,095.03    

     กิจการอื่น 155,016,733.15  112,497,885.79  36,579,810.50    5,967,464.88     

รวม 155,016,733.15  112,606,293.91  60,357,661.71    23,396,559.91    

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (29,067,444.57)  (20,154,869.87)  (428,000.00)       (283,408.12)       

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 125,949,288.58  92,451,424.04    59,929,661.71    23,113,151.79    

รายไดค้า้งรับ 5,975,129.78     4,338,700.37     155,616.44        -                    

เงินทดรองจ่าย 556,722.26        151,041.79        29,528.51          26,963.76          

อื่น ๆ 2,385,657.73     2,316,045.63     4,364.64            -                    

รวม 8,917,509.77     6,805,787.79     189,509.59        26,963.76          

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,290,377.01)    (2,300,377.01)    -                    -                    

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 6,627,132.76     4,505,410.78     189,509.59        26,963.76          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 132,576,421.34  96,956,834.82    60,119,171.30    23,140,115.55    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

2554 2553 2554 2553

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอื่น

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 42,311,424.89     42,689,853.96     722,838.51         3,604,884.50      

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 82,146,574.54     45,323,835.65     35,000,971.99    2,362,580.38      

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 7,603,852.85       5,076,034.32       856,000.00         -                     

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 2,564,513.54       1,836,854.22       -                     -                     

      มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 20,390,367.33     17,571,307.64     -                     -                     

      รวม 155,016,733.15   112,497,885.79   36,579,810.50    5,967,464.88      
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (29,067,444.57)    (20,046,461.75)    (428,000.00)       (175,000.00)       

      ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอื่น - สุทธิ 125,949,288.58   92,451,424.04     36,151,810.50    5,792,464.88      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                      -                      9,168,429.77      6,174,885.20      

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน -                      -                      14,500,673.70    10,974,166.22    

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      108,747.74         88,596.00           

      มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป -                      108,408.12          -                     191,447.61         

      รวม -                      108,408.12          23,777,851.21    17,429,095.03    
   หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -                      (108,408.12)         -                     (108,408.12)       

      ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ -                      -                      23,777,851.21    17,320,686.91    

         ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 125,949,288.58   92,451,424.04     59,929,661.71    23,113,151.79    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 22,455,246.88    32,266,877.27    283,408.12         436,016.87         
บวก (หกั) หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 9,130,982.82      (6,894,726.99)    253,000.00         -                     
หกั ตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ (228,408.12)       (2,916,903.40)    (108,408.12)       (152,608.75)       
ยอดคงเหลือ 31,357,821.58    22,455,246.88    428,000.00         283,408.12         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 
7. สินคา้คงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

รถเครน 51,678,760.89    11,249,875.59    51,678,760.89    11,249,875.59    

รถโฟลคลิฟท์ -                    2,373,461.96     -                    2,373,461.96     

รถเทรลเลอร์ 1,753,986.66     1,367,345.06     2,807,345.06     1,367,345.06     

อะไหล่และอุปกรณ์ 6,672,012.41     5,873,290.29     6,772,012.41     6,373,289.29     

สินคา้ระหว่างทางและระหว่างประกอบ 33,300,632.74    69,360,002.75    33,300,632.74    69,410,102.75    

รวม 93,405,392.70    90,223,975.65    94,558,751.10    90,774,074.65    
หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,333,122.86)    (5,385,670.62)    (3,333,122.86)    (5,385,670.62)    

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 90,072,269.84    84,838,305.03    91,225,628.24    85,388,404.03    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2554 2553

ยอดยกมา 5,385,670.62             11,830,589.73           
บวก ขาดทุนจากการตีราคาสินคา้ลดลง 147,773.10                -                            
หกั กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2,200,320.86)            (6,444,919.11)            
ยอดคงเหลือ 3,333,122.86             5,385,670.62             

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ฝ่ายบริหารของบริษทัไดมี้การปรับปรุงแผนการดาํเนินธุรกิจและกลยทุธ์ในการแข่งขนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เป็นผลใหบ้ริษทัมีการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในสินคา้บางส่วนท่ี
สามารถนาํไปให้เช่า ดงันั้น ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดโ้อนสินคา้บางส่วนไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าภายใตบ้ญัชี 
“ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” ราคาตามบญัชี จาํนวนเงิน 17.17 ลา้นบาท (ปี 2553: 8.48 ลา้นบาท) (ดูหมายเหตุ 12) 

8. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2554 2553 2554 2553 2554 2553
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั 100         100         25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 100         100         100,000,000.00    100,000,000.00    99,993,000.00      99,993,000.00      
รวม 175,000,000.00    175,000,000.00    174,991,430.00    174,991,430.00    

ราคาทุนทุนชาํระแลว้
(หน่วย: บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

 

9.  ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 

ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553

ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (45,820,560.75)         (45,820,560.75)         
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืน - สุทธิ -                            -                            

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ค ํ้ าประกนัสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่
ปฏิบติัตามสัญญาใหก้บัลกูหน้ีการคา้ซ่ึงผดินดัชาํระค่างวดกบัเจา้หน้ี (ดูหมายเหตุ 18) 

10. เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากธนาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้า
ประกนัของบริษทั (ดูหมายเหตุ 27) 
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11. ลกูหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

ลกูหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ํ่า
1 825,915.18              31,288.54                857,203.72              

2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพ่ือขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา 
3.5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 2550 ถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2553 ค่างวดชาํระจาํนวน 42 งวดเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.04 ลา้นบาท  

บริษทัไดข้ายสินคา้ให้กบับริษทัแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน 2.33 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดระยะผ่อนชาํระ 1.5 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 
มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน 2554 ผอ่นชาํระจาํนวน 18 งวดเป็นรายเดือน ๆ ละ 0.14 ลา้นบาท 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

         ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท)

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ ที่ดินและอาคาร งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 521,982,734.45      7,001,939.29         131,215,457.73      18,497,483.31       25,850,595.30       35,027,938.42       1,593,861,321.28       3,563,066.00              78,671,370.29         2,415,671,906.07       
เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ 311,325.71            -                        267,159.82            285,164.46            492,029.21            2,470,873.23         117,946,640.65          -                             11,783,047.72         133,556,240.80          
โอนออก / ปรับปรุง -                        -                        (3,000,000.00)        -                        (310,562.36)           (650,467.29)           (235,664.71)               -                             (52,669,402.53)        (56,866,096.89)           
จาํหน่าย -                        -                        -                        (761,364.68)           (200,649.92)           (1,437,260.00)        (133,634,866.53)         -                             -                          (136,034,141.13)         
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 522,294,060.16      7,001,939.29         128,482,617.55      18,021,283.09       25,831,412.23       35,411,084.36       1,577,937,430.69       3,563,066.00              37,785,015.48         2,356,327,908.85       
เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ 2,318,041.00         -                        -                        456,643.16            627,512.90            1,361,895.95         320,045,883.25          -                             9,316,688.67           334,126,664.93          
จาํหน่าย -                        -                        (16,547,252.51)      (76,650.00)             (2,201,248.20)        (1,684,000.00)        (71,952,353.87)           -                             (384,990.36)             (92,846,494.94)           
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 524,612,101.16      7,001,939.29         111,935,365.04      18,401,276.25       24,257,676.93       35,088,980.31       1,826,030,960.07       3,563,066.00              46,716,713.79         2,597,608,078.84       

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 -                        7,001,932.29         62,429,863.80       12,370,673.73       21,602,987.00       20,436,410.49       684,360,721.14          1,581,643.49              -                          809,784,231.94          
ค่าเสื่อมราคา -                        -                        6,366,582.14         2,017,771.93         1,648,516.78         5,142,168.59         104,012,254.96          99,999.96                   -                          119,287,294.36          
จาํหน่าย -                        -                        (615,616.23)           (738,584.64)           (488,919.01)           (2,087,723.29)        (59,017,198.80)           -                             -                          (62,948,041.97)           
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 -                        7,001,932.29         68,180,829.71       13,649,861.02       22,762,584.77       23,490,855.79       729,355,777.30          1,681,643.45              -                          866,123,484.33          
ค่าเสื่อมราคา -                        -                        2,969,118.48         1,745,041.28         1,242,779.27         2,664,650.24         104,990,161.58          24,163.23                   -                          113,635,914.08          
จาํหน่าย -                        -                        (11,480,759.70)      (75,058.36)             (2,337,775.71)        (1,683,999.00)        (42,078,195.68)           -                             -                          (57,655,788.45)           
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -                        7,001,932.29         59,669,188.49       15,319,843.94       21,667,588.33       24,471,507.03       792,267,743.20          1,705,806.68              -                          922,103,609.96          

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,928,000.60              -                             -                          2,928,000.60              
โอนเขา้ -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,200,320.86              -                             -                          2,200,320.86              
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -                        -                        -                        -                        -                        -                        5,128,321.46              -                             -                          5,128,321.46              
มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 522,294,060.16      7.00                       60,301,787.84       4,371,422.07         3,068,827.46         11,920,228.57       845,653,652.79          1,881,422.55              37,785,015.48         1,487,276,423.92       
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 524,612,101.16      7.00                       52,266,176.55       3,081,432.31         2,590,088.60         10,617,473.28       1,028,634,895.41       1,857,259.32              46,716,713.79         1,670,376,147.42       

งบการเงินรวม
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(หน่วย: บาท)

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจกัรและ งานระหว่างกอ่สร้าง รวม
อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินทรัพย์

สํานกังาน ระหว่างทาง
ราคาทุน
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 498,308,851.37          6,345,543.21             58,318,344.16           4,510,635.78             10,399,308.75         11,755,948.77           615,889,148.96          72,660,292.85           1,278,188,073.85        
เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ -                            -                            267,159.82               179,114.27                44,200.00               -                            92,609,763.57           11,778,247.72           104,878,485.38           
โอนออก / ปรับปรุง -                            -                            (3,000,000.00)           -                            (310,562.36)            -                            (235,664.71)               (52,669,402.53)          (56,215,629.60)            
จาํหน่าย -                            -                            -                           (741,839.68)               -                         -                            (78,159,808.24)          -                            (78,901,647.92)            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 498,308,851.37          6,345,543.21             55,585,503.98           3,947,910.37             10,132,946.39         11,755,948.77           630,103,439.58          31,769,138.04           1,247,949,281.71        
เพิ่มขึ้น / โอนเขา้ 4,818,041.00             -                            -                           159,950.36                203,442.90             647,409.97                202,370,163.56          8,127,433.46             216,326,441.25           
จาํหน่าย -                            -                            -                           (6,650.00)                   (1,682,999.87)         -                            (32,673,688.91)          (69,900.36)                 (34,433,239.14)            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 503,126,892.37          6,345,543.21             55,585,503.98           4,101,210.73             8,653,389.42          12,403,358.74           799,799,914.23          39,826,671.14           1,429,842,483.82        

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 -                            6,345,541.21             15,864,610.83           3,994,198.47             8,293,107.53          5,132,486.99             150,024,554.69          -                            189,654,499.72           
ค่าเสื่อมราคา -                            -                            2,924,508.48             290,147.84                953,023.07             2,200,630.96             46,142,276.07           -                            52,510,586.42             
จาํหน่าย -                            -                            (615,616.23)              (719,080.64)               (304,720.07)            -                            (26,757,522.26)          -                            (28,396,939.20)            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 -                            6,345,541.21             18,173,503.08           3,565,265.67             8,941,410.53          7,333,117.95             169,409,308.50          -                            213,768,146.94           
ค่าเสื่อมราคา -                            -                            1,585,715.24             160,148.24                508,478.72             1,149,736.97             55,664,044.97           -                            59,068,124.14             
จาํหน่าย -                            -                            -                           (5,060.36)                   (1,509,317.17)         -                            (15,984,102.00)          -                            (17,498,479.53)            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -                            6,345,541.21             19,759,218.32           3,720,353.55             7,940,572.08          8,482,854.92             209,089,251.47          -                            255,337,791.55           

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 -                            -                            -                           -                            -                         -                            -                            -                            -                              
โอนเขา้ -                            -                            -                           -                            -                         -                            2,200,320.86             -                            2,200,320.86               
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -                            -                            -                           -                            -                         -                            2,200,320.86             -                            2,200,320.86               

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 498,308,851.37          2.00                           37,412,000.90           382,644.70                1,191,535.86          4,422,830.82             460,694,131.08          31,769,138.04           1,034,181,134.77        
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 503,126,892.37          2.00                           35,826,285.66           380,857.18                712,817.34             3,920,503.82             588,510,341.90          39,826,671.14           1,172,304,371.41        

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2554 2553 2554 2553

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

แสดงไวใ้น

   - ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 107.67       107.13       56.35         47.43         

   - ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5.97           12.16         2.72           5.08           

รวม 113.64       119.29       59.07         52.51         

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ไดต้ดัจาํหน่าย
ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 374.61       378.09       37.17         48.76         

การโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้คงเหลือดว้ย

มูลค่าสุทธิตามบญัชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นตน้ทุนขายแลว้เม่ือมีการ
จาํหน่าย สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 29.87         74.85         16.69         51.64         

การโอนสินคา้เป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า
สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 17.17         8.48           17.17         8.48           

บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้มื เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

อาคารระหว่างก่อสร้าง

สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม (ดูหมายเหตุ 24) -             0.56           -             0.56           

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 17)

   - เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 769.47       569.91       401.26       258.47       

   - ยานพาหนะ 9.51           11.37         3.87           4.37           
รวม 778.98       581.28       405.13       262.84       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: ลา้นบาท)

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภาย
หนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน (ดูหมายเหตุ 13 และ 16)  
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. อตัราค่าเช่า

ต่อเดือน

คู่สัญญา ระยะเวลา ลา้นบาท หมายเหตุ

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ผูเ้ช่า)

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 3 ปี 0.10           -

   บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) 1 ปี 0.05           -

   บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั กรรมการบริษทั 3 ปี 0.05           -

สัญญาใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์(ผูใ้หเ้ช่า)

   บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) บริษทัอื่น 1 ปี 0.02           -

   บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บุคลลภายนอก 1 ปี 0.01           -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554

 

13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

เงินเบิกเกินบญัชี 8,506,415.20       71,288,451.47     -                      49,386,327.34     

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50,000,000.00     50,000,000.00     50,000,000.00     50,000,000.00     

ทรัสตรี์ซีทส์ 68,788,735.90     29,567,422.60     68,788,735.90     29,567,422.60     
รวม 127,295,151.10   150,855,874.07   118,788,735.90   128,953,749.94   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 
บริษทั 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2554 2553 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 55.00               55.00               MOR

ธนาคาร ทรัสตรี์ซีทส์/เลตเตอร์ออฟเครดิต 320.00             100.00             MLR

ธนาคาร ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50.00               50.00               MLR

ธนาคาร ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 13.20               5.00                 
รวม 438.20             210.00             

วงเงิน (ลา้นบาท)
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บริษทัยอ่ย 

เจา้หน้ี ประเภทสินเช่ือ 2554 2553 อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย
ธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี 23.00               23.00               MOR

วงเงิน (ลา้นบาท)

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน อีกทั้ง บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้า
ประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 

14.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -                      -                      33,383,020.47     66,630,564.39     

กิจการอื่น 21,610,110.07     25,758,267.57     4,590,737.63       8,687,730.89       

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 209,526,738.88   67,522,173.77     209,526,738.88   67,522,173.77     

รวม 231,136,848.95   93,280,441.34     247,500,496.98   142,840,469.05   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,892,910.54     37,416,682.23     13,618,349.63     12,804,552.61     

เจา้หน้ีอื่น 4,140,298.75       3,786,096.87       174,544.10          -                      

อื่น ๆ 32,682.45            19,891.00            32,682.45            19,891.00            

รวม 52,065,891.74     41,222,670.10     13,825,576.18     12,824,443.61     

รวมทั้งหมด 283,202,740.69   134,503,111.44   261,326,073.16   155,664,912.66   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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15. หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 16 48,357,478.08     50,567,478.08     43,341,478.08     45,551,478.08     

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 17 176,607,426.72   138,856,532.73   84,453,374.32     58,676,038.86     
รวม 224,964,904.80   189,424,010.81   127,794,852.40   104,227,516.94   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

  

16. เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 97,960,834.07     148,528,312.15     87,750,694.72     133,302,172.80   
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (48,357,478.08)    (50,567,478.08)      (43,341,478.08)    (45,551,478.08)    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 49,603,355.99     97,960,834.07       44,409,216.64     87,750,694.72     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อา้งอิง

วงเงิน เจา้หน้ี 2554 2553 2554 2553 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การชาํระหน้ี

บริษทั

1      ธนาคาร -          84.50      -          2.21        ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 MLR ปี 2552 ชาํระเงินตน้รายเดือน 

จาํนวน 5 งวด ๆ ละ 0.10 ลา้นบาท

ปี 2553 ชาํระเงินตน้รายเดือน 

จาํนวน 12 งวด ๆ ละ 2.50 ลา้นบาท

2      ธนาคาร 95.07      170.00    65.65      101.79   มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ลา้นบาท

3      ธนาคาร 35.00      35.00      22.10      29.30      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ลา้นบาท

รวม 130.07    289.50    87.75      133.30   

บริษทัย่อย

4      ธนาคาร 20.00      20.00      7.31         11.32      ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ลา้นบาท

5      ธนาคาร 5.00        5.00        2.90         3.91        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชาํระเงินตน้รายเดือน จาํนวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ลา้นบาท

รวม 25.00      25.00      10.21      15.23      

รวมทั้งหมด 155.07    314.50    97.96      148.53   

วงเงิน มูลหน้ี

ลา้นบาท

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

2554 2553 2554 2553

ยอดยกมา 148,528,312.15    219,114,423.12    133,302,172.80    198,873,623.19    

เพิ่มข้ึน -                       7,100,000.00        -                       7,100,000.00        

ลดลง (50,567,478.08)     (77,686,110.97)     (45,551,478.08)     (72,671,450.39)     
ยอดคงเหลือ 97,960,834.07      148,528,312.15    87,750,694.72      133,302,172.80    

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํ
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ค ํ้ า
ประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของ
บริษทัยอ่ยในนามบริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 



 

 

 

   44  

17. หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: บาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 156,226,135.85  24,732,371.99    180,958,507.84  65,156,710.22    11,588,815.46    76,745,525.68    

2 - 5 239,185,695.79  28,693,779.01    267,879,474.80  118,915,993.06  14,788,792.49    133,704,785.55  

395,411,831.64  53,426,151.00    448,837,982.64  184,072,703.28  26,377,607.95    210,450,311.23  

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 20,381,290.87    2,211,124.08      22,592,414.95    19,296,664.10    2,177,990.86      21,474,654.96    

2 - 5 16,178,336.19    688,967.93         16,867,304.12    16,178,336.19    688,967.93         16,867,304.12    

36,559,627.06    2,900,092.01      39,459,719.07    35,475,000.29    2,866,958.79      38,341,959.08    

รวม

1 176,607,426.72  26,943,496.07    203,550,922.79  84,453,374.32    13,766,806.32    98,220,180.64    

2 - 5 255,364,031.98  29,382,746.94    284,746,778.92  135,094,329.25  15,477,760.42    150,572,089.67  

431,971,458.70  56,326,243.01    488,297,701.71  219,547,703.57  29,244,566.74    248,792,270.31  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554
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(หน่วย: บาท)

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 118,899,438.27  18,946,104.84        137,845,543.11  40,449,983.40    6,763,730.41         47,213,713.81    

2 - 5 135,874,604.13  9,716,149.09         145,590,753.22  33,533,297.59    1,838,814.22         35,372,111.81    

254,774,042.40  28,662,253.93        283,436,296.33  73,983,280.99    8,602,544.63         82,585,825.62    

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 19,957,094.46    3,945,160.50         23,902,254.96    18,226,055.46    3,760,039.50         21,986,094.96    

2 - 5 37,279,435.17    2,947,443.91         40,226,879.08    36,194,808.39    2,914,310.69         39,109,119.08    

57,236,529.63    6,892,604.41         64,129,134.04    54,420,863.85    6,674,350.19         61,095,214.04    

รวม

1 138,856,532.73  22,891,265.34        161,747,798.07  58,676,038.86    10,523,769.91        69,199,808.77    

2 - 5 173,154,039.30  12,663,593.00        185,817,632.30  69,728,105.98    4,753,124.91         74,481,230.89    

312,010,572.03  35,554,858.34        347,565,430.37  128,404,144.84  15,276,894.82        143,681,039.66  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นราย
เดือน ๆ ละ 9.16 ลา้นบาท และ 20.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี จาํนวนเงิน 176.61 ลา้นบาท (ปี 2553: 138.86 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 84.45 ลา้นบาท 
(ปี 2553: 58.68 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตห้น้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

กรรมการบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างส่วนตวั เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสินและกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยได้
เขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินบางส่วนในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวทางการเงินไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบกาํหนด
ตามมูลค่าหรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือ
รวมไวใ้นหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

ในระหวา่งปี 2553 บริษทัไดท้าํสัญญาขายเคร่ืองจกัร (รถเครน) และเช่ากลบัคืน (Sale and Leaseback Agreement) กบับริษทัแห่ง
หน่ึง โดยบริษทัไดรั้บเงินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงิน 29.65 ลา้นบาท และมีภาระผูกพนัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จาํนวน 48 เดือน รวมเป็นจาํนวนเงิน 35.47 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดรั้บรู้กาํไรขาดทุนจากการทาํสัญญาขายและเช่า
กลบัคืนดงักล่าว 

ในระหว่างปี 2553 บริษทัไดข้ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าให้บริษทัย่อย โดยให้บริษทัยอ่ยทาํสัญญาเช่าการเงิน โดยบริษทั
ไดรั้บเงินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงิน 65.21 ลา้นบาท 
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18. หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 29,660,206.99           23,649,115.62           
รวม 89,771,120.63           83,760,029.26           

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้าํการขายทรัพยสิ์นให้กบัลูกคา้ โดยการทาํสัญญา
เช่าการเงินผา่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทัยอ่ยเขา้ร่วมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2544 บริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือตกลงรับสภาพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจากลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
สัญญา จาํนวนเงิน 73.62 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับสภาพหน้ี โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินดงักล่าวในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน  

จากรายการขา้งตน้ บริษทัย่อยได้บันทึกบัญชีบริษทัผูเ้ช่าตามสัญญาดังกล่าวเป็นลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืนแสดงภายใต้
สินทรัพยห์มุนเวียน จาํนวนเงิน 45.82 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 9) ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะ
เรียกร้องคืน จาํนวนเงิน 68.20 ลา้นบาท 

ในปี 2544 บริษทัลีสซ่ิงไดย้ืน่ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบับริษทัผูเ้ช่า และปี 2546 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.96 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 บริษทัย่อยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือรับสภาพหน้ี โดยมีเง่ือนไขการชาํระหน้ี
เปล่ียนแปลงจากบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือรับสภาพหน้ีลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2548 ดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยมีหน้ีเงินงวดผอ่นชาํระก่อนทาํบนัทึกขอ้ตกลง จาํนวนเงิน 2.20 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจึงนาํหน้ีเงินงวดผอ่นชาํระมา
รวมเป็นหน้ีเงินตน้จาํนวนใหม่ตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

2. บริษทัยอ่ยตอ้งผอ่นชาํระเงินตน้เป็นรายงวด เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในตาราง
การชาํระเงินแนบทา้ยสัญญา พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี 
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บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเชค็ลงวนัท่ีล่วงหนา้เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่เจา้หน้ี จาํนวนเงิน 60.03 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปี 2550 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระ
เงินใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.40 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2549 จนถึง
วนัฟ้องและอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี คดีความดงักล่าวเป็นอนัถึงท่ีสุดแลว้ 

ผลของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระหน้ีบางส่วนไปแลว้เกินสมควร บริษทัย่อยจึงได้
ระงบัการจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญารับสภาพหน้ี โดยบริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืน
จากการชาํระหน้ีท่ีสูงเกินไป จาํนวนทุนทรัพย ์49.60 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยและกรรมการและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดถู้ก
ฟ้องร้องดาํเนินคดีฐานผดิสญัญารับสภาพหน้ี จาํนวนทุนทรัพย ์66.54 ลา้นบาท ทั้งน้ี ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งใหร้วมพิจารณาคดีทั้งสอง 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมกนัจ่ายชาํระหน้ี จาํนวนเงิน 
60.11 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2550 จนกว่าจะชาํระเสร็จ 
บริษทัย่อยไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ และขอทุเลาการบงัคบัคดี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินค่าเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ 
จาํนวนเงิน 29.66 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยยงัมีการบนัทึกดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามอตัราท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงโดยมิไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีผิดนัด
ชาํระเน่ืองจากท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษทัย่อยมีโอกาสท่ีจะชนะคดี ทั้งน้ี บริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทบญัชีหน้ีสิน
ดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

19. ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 8,550,763.03                  6,276,038.02                  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,550,763.03                  6,276,038.02                  

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,006,123.00                5,780,810.00                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ:

     ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,677,846.98                1,180,276.38                

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 300,727.72                   216,780.31                   

     ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (8,900.00)                      (4,750.00)                      

หน้ีสินลดลงจากการจ่ายชาํระ / เลิกจา้ง (1,425,034.67)               (897,078.67)                  
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 8,550,763.03                6,276,038.02                

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ี
เกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกว่าอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั 
หรือ 10 เดือน 

20. ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้ สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจด
ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

21. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

22. การจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

บริษทั 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 27 
ลา้นบาท 
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บริษทัยอ่ย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 200 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.75 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 ไดใ้ห้
สัตยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 8 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท โดยท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ไดใ้ห้สัตยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 250 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท โดยท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ไดใ้ห้สัตยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 
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23. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 16,723,391.23     19,795,458.65     16,723,391.23    19,859,944.25    

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน 137,642,551.12   117,672,852.08   55,051,009.47    47,641,083.28    

ค่าสาธารณูปโภค 4,725,058.71       5,286,370.50       1,715,775.82     1,838,604.82     

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 77,936,175.30     47,601,377.63     1,854,070.45     2,372,819.56     

ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 7,658,638.05       7,344,517.01       2,528,087.74     2,486,629.00     

ค่าเบ้ียประกนัภยั 5,426,962.12       6,107,351.47       1,544,961.63     1,655,058.64     

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 15,565,863.86     18,271,225.85     943,032.09        1,537,113.35     

ค่าเส่ือมราคา 113,635,914.08   119,287,294.36   59,068,124.14    52,510,586.42    

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,595,494.62       8,441,898.78       5,711,231.67     1,026,648.00     

ค่าธรรมเนียม 7,312,896.71       5,663,803.37       5,076,043.99     2,481,640.41     

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 2,980,431.65       2,864,261.91       1,874,554.90     1,522,794.12     

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,922,000.00       2,991,000.00       3,922,000.00     2,991,000.00     

หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10,103,963.51     2,517,160.89       255,931.85        2,516,045.10     

ประมาณการหน้ีสิน 6,011,091.37       6,011,091.37       -                    -                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 

24. ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดว้ย 

2554 2553 2554 2553

ดอกเบ้ียจ่าย 48,849,252.34    56,621,030.27    34,509,368.28    34,976,035.50    
บวก ตน้ทุนทางการเงินอื่น 573,970.70        -                    201,436.00        -                    

รวม 49,423,223.04    56,621,030.27    34,710,804.28    34,976,035.50    
หกั ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน -                    (556,992.35)       -                    (556,992.35)       
สุทธิ 49,423,223.04    56,064,037.92    34,710,804.28    34,419,043.15    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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25. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณข้ึนในอตัราท่ีกาํหนดโดย
กรมสรรพากร หลงัจากบวกกลบัดว้ยสาํรองและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ้่ายในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละ
หักดว้ยรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมเป็นเงินได ้และบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน ๆ 
ท่ียงัสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนเงิน 83.82 ลา้นบาท (ปี 2553: 51.85 ลา้นบาท) ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 353.82 ลา้นบาท (ปี 2553: 350.25 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย
บนัทึกภาษีเงินไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในบญัชี และบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 531 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 
ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย
การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” โดยลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 
สาํหรับกาํไรสุทธิทางภาษี จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาทแรก สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 
2551 ใหสิ้ทธิทางภาษีแก่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่
ดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ก่อนวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั โดยลดอตัราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 สาํหรับกาํไรสุทธิทางภาษี จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาทแรก เป็นเวลาสามรอบระยะเวลา
บญัชีต่อเน่ืองกนันบัแต่รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551  

26. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทั ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.85 ลา้นบาท (ปี 2553: 1.74 ลา้นบาท) ในงบ
การเงินรวม และจาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท (ปี 2553: 0.87 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษทั 

27.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

27.1.1 จ่ายชาํระตามสัญญาจา้งรักษาความปลอดภยั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.12 ลา้นบาท 
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27.1.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

27.1.3 จ่ายชาํระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อตัราค่าบริการเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 

27.1.4 จ่ายชาํระตามสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน และค่าออกแบบ จาํนวนเงิน 26.62 ลา้นบาท 

27.1.5 จ่ายชาํระตามสัญญาการใหบ้ริการระบบซอฟตแ์วร์ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.02 ลา้นบาท 

27.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

27.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ จาํนวนเงิน 6.56 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

27.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

27.4.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 180.60  
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

27.4.2 จากสัญญาซ้ือกลบัคืนของบริษทัอ่ืนร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 4.05 ลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย 

27.5 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

27.5.1 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินกบักรรมการบริษทั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.05 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 12) 

27.5.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.15 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 12) 

27.5.3 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 1.25 ลา้นบาท 

27.5.4 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยัและรักษาความสะอาด อตัราค่าบริการเดือนละ 0.27 ลา้นบาท 

27.5.5 จ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน จาํนวนเงิน 4.33 ลา้นบาท 

27.6 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 2.40 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

27.7 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

27.7.1 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 79.55 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 
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27.7.2 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 18.37 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

27.7.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุน
ทรัพย ์66.54 ลา้นบาท และจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนเงิน 0.96 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

27.7.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั มีคดีจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

27.7.5 บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั จาํกดั มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดนดัชาํระตามสัญญาเช่า
ซ้ือ จาํนวนทุนทรัพย ์10.71 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29)  

28. การเปิดเผยเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของ อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

28.2 นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

28.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการท่ี
คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

28.3.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ผลดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด โดยบริษทัมิไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
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28.3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน

เยน (ญ่ีปุ่น) -                0.43              -                4.13              

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -                8.72              -                2.22              

ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ -                0.02              -                -                

(หน่วย: ลา้น)

2554 2553

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

           
28.3.3 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหน้ีการคา้ 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ี
ระมดัระวงัและการกาํหนดวิธีการชาํระเงินจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ดงันั้น บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลกูหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 

28.3.4 มูลค่ายติุธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงมีการให้สินเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทางการเงิน 
โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ในตลาด จึงทาํให้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั 

29. คดีฟ้องร้อง 

บริษทั 

29.1 บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั (กลุ่ม
บริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจาํเลยร่วม จาํนวนทุนทรัพย  ์66.54 ลา้นบาท 
เน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สัตยาบนัในการกระทาํของบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ในการขายทรัพยสิ์นให้กบั
ลูกคา้ โดยการทาํสัญญาเช่าการเงินผ่านบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั เขา้ร่วม
รับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเช่าดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทั 
เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดย้ื่นฟ้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจากการชาํระหน้ีท่ีสูงเกินไป (ดูหมายเหตุ 18) ทั้งน้ี 
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งใหร้วมพิจารณาคดีทั้งสอง  
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เม่ือวนัท่ี 14 กรกฏาคม 2552 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดัและกลุ่มบริษทัร่วมกนัจ่ายชาํระ
เงิน จาํนวนเงิน 60.11 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2550 
จนกวา่จะชาํระเสร็จ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์  และขอทุเลา
การบงัคบัคดี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสิน ค่าเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” ทั้งจาํนวนแลว้ 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดต้กลงวา่หากกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากคดีความดงักล่าว บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จาํกดั จะเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหายดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ประกอบกบัผูบ้ริหารประเมินว่าบริษทั เดอะเครน 
เซอร์วสิ จาํกดั มีความสามารถในการรองรับผลกระทบดงักล่าว  

29.2  บริษทัและบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั 
(กลุ่มบริษทั) มีคดีความจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในฐานะจาํเลยร่วมฐานผิดนดัชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัอ่ืน 
จาํนวนทุนทรัพย ์10.71 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัสัญญาเช่าซ้ือของ บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ ทั้ งน้ี บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไดบ้นัทึกผลเสียหาย
ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

บริษทัยอ่ย 

29.3 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บหนงัสือจากกรมบงัคบัคดี (ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) แจง้ขอเลิก
สัญญาเช่าและให้บริษทัย่อยชาํระค่าเช่าให้กบัเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพยข์อง นายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ (ผูใ้ห้เช่า) โดยระบุว่า 
ตามท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดเ้ช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 39562 จงัหวดัปทุมธานี และไดค้า้งค่าเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2545 
จนถึงปัจจุบนั (30 กนัยายน 2548) รวม 44 งวด ดงันั้น สัญญาเช่าจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ้ 12 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์ง
เรียนมาเพ่ือขอบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าว และใหบ้ริษทัยอ่ยส่งมอบทรัพยท่ี์เช่า (ท่ีดิน) พร้อมทั้งขนยา้ยบริวารออกจาก
พ้ืนท่ีและชาํระค่าเช่าท่ีค้างชําระทั้ งส้ิน จํานวนเงิน 13.60 ล้านบาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2548 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํร้องปฏิเสธหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่เคยทาํสัญญาเช่า
ท่ีดินดงักล่าวกบันายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ ตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์ล่าวอา้งเพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินตาม
โฉนดดงักล่าวขา้งตน้กบักรรมการบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 12 และ 27) 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายตามขอ้พิพาทดงักล่าวขา้งตน้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายเป็นรายเดือนดว้ยอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดินกบักรรมการบริษทั
ยอ่ย (ดูหมายเหตุ 27) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ค่าเช่าคา้งจ่ายมียอดคงเหลือ จาํนวนเงิน 5.95 ลา้นบาท ซ่ึงค่าเช่าคา้งจ่าย
จาํนวนดงักล่าว กรรมการบริษทัยอ่ยจะยงัไม่รับชาํระจนกวา่ขอ้พิพาทจะส้ินสุดและถา้หากเกิดความเสียหายกบับริษทัยอ่ย
ในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริษทัยอ่ยจะสละสิทธิการรับเงินค่าเช่าจากบริษทัยอ่ย  

ส่วนท่ี 2 บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาค่าเช่า
รายเดือนของท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายเพ่ิมเติมเป็นรายเดือน ตามจาํนวน
ค่าเช่าต่อเดือนท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไวซ่ึ้งเป็นมูลค่าเช่าตลาดต่อเดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยได้
ตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหาย จาํนวนเงิน 10.12 ลา้นบาท  
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ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 รวมเป็นจาํนวนเงิน 16.07 ลา้น
บาท อยา่งไรกต็าม หากบริษทัยอ่ยเกิดความเสียหายข้ึนมากกวา่จาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองเผื่อความเสียหายดงักล่าว กรรมการ
ของบริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบส่วนเกินนั้นทั้งจาํนวน 

29.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั (บริษทัย่อย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน
ประมาณ 1.32 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระเงิน  

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องโจทก ์ 

ปัจจุบนัคดีดงักล่าวกาํลงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหาย
จากคดีความดงักล่าว 

29.5 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องขอ้หาความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนทุน
ทรัพย ์0.96 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2551 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของ
ศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ 

29.6 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) มีคดีความจากการถูกฟ้องลม้ละลายเน่ืองจากโจทก์ได้นาํมูลหน้ีตามคาํ
พิพากษาประนีประนอมยอมความของปี 2544 จาํนวนทุนทรัพย ์4.88 ลา้นบาท มาฟ้องเป็นคดีลม้ละลายใหม่ ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลลม้ละลายกลาง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยคาดว่าจะไม่ได้รับ
ผลกระทบเสียหายจากคดีความดงักล่าว 
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30. การจดัประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั

ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                        96,956,834.82      96,956,834.82      -                         23,140,115.55      23,140,115.55      

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 92,451,424.04     (92,451,424.04) -                         23,113,151.79      (23,113,151.79) -                         

รายไดค้า้งรับ 4,338,700.37       (4,338,700.37) -                         -                         -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,611,363.06     (4,192,370.41) 11,418,992.65      5,223,464.72        (4,052,623.76) 1,170,840.96        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 51,954,085.09     4,025,660.00        55,979,745.09      11,021,038.19      4,025,660.00        15,046,698.19      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                        134,503,111.44    134,503,111.44    -                         155,664,912.66    155,664,912.66    

เจา้หน้ีการคา้ 93,280,441.34     (93,280,441.34) -                         142,840,469.05    (142,840,469.05) -                         

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้

   และบริการ 7,429,336.45       (7,429,336.45) -                         7,077,887.85        (7,077,887.85) -                         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,416,682.23     (37,416,682.23) -                         12,804,552.61      (12,804,552.61) -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,656,802.20     3,623,348.58        21,280,150.78      1,804,826.24        7,057,996.85        8,862,823.09        

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 64,049,379.31     26,224,924.71      90,274,304.02      23,811,215.87      25,739,110.53      49,550,326.40      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26,224,924.71     (26,224,924.71) -                         25,739,110.53      (25,739,110.53) -                         

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

 

31. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 
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