
  

    

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ
และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) สาํหรับรอบระยะเวลาเดียวกนั ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั ซ่ึง
ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยมีวรรคเนน้เก่ียวกบัผลจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่ ตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ท่ี
แสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนั ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 วา่ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีวรรคเนน้
เก่ียวกบัผลจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

 

 

 
(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

                                                                    
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2555



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาลและรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 



30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38,872               55,837               29,608               32,899               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 217,834             132,576             127,457             60,119               

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                     -                     4,200                 30,000               

สินคา้คงเหลือ 6 214,729             90,072               215,882             91,226               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34,763               16,346               22,755               6,456                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                     5,066                 -                     -                     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 506,198             299,897             399,902             220,700             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

สินทรัพย์

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and chan ge and ther efo re its c on ten ts
cann ot be r e lied upon  as bein g  ac curate .
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เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 2,835                 2,817                 264                    260                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     174,991             174,991             

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 316,612             -                     316,612             -                     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 9 1,710,504          1,670,376          959,093             1,172,304          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,921               42,708               15,997               13,221               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,062,872          1,715,901          1,466,957          1,360,776          

รวมสินทรัพย์ 2,569,070          2,015,798          1,866,859          1,581,476          

DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and chan ge and ther efo re its c on ten ts
cann ot be r e lied upon  as bein g  ac curate .

 We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 
hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………… 
Directors 
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30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 213,047             127,295             190,784             118,789             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 11 403,144             283,203             411,246             261,326             

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 237,250             224,965             115,172             127,795             

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 15 94,284               89,771               -                     -                     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                     -                     96,500               73,000               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,136               17,828               4,235                 3,146                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 963,861             743,062             817,937             584,056             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554

DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and chan ge and ther efo re its c on ten ts
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เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 87,254               49,603               85,822               44,409               

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินระยะยาว 14 417,647             255,364             102,059             135,094             

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 6,554                 8,551                 4,034                 6,276                 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 9,807                 10,086               618                    359                    

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 521,262             323,604             192,533             186,138             

รวมหนีสิ้น 1,485,123          1,066,666          1,010,470          770,194             

DRAFT
  This docum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  and chan ge and ther efo re its c on ten ts
cann ot be r e lied upon  as bein g  ac curate .

 We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 
hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………… 
Directors 
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30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 506,250,000 หุน้ในงวด 2555 และ

450,000,000 หุน้ในงวด 2554 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 17 506,250             450,000             506,250             450,000             

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 506,249,953 หุน้ในงวด 2555 และ

450,000,000 หุน้ในงวด 2554 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 506,250             450,000             506,250             450,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 209,554             209,554             209,554             209,554             

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,196               39,196               -                     -                     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15,209               15,209               15,209               15,209               

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
DRAFT
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ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2 313,738             235,173             125,376             136,519             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,083,947          949,132             856,389             811,282             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,569,070          2,015,798          1,866,859          1,581,476          

DRAFT
  This do cum ent is in  draft fo rm . It is subject to

rev iew  and chan ge and there for e its c on ten ts
cann ot be r elied  upon  as being  accurate.

 We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 
hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………… 
Directors 
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ 365,434             330,750             258,331             230,615             

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (261,079)            (235,274)            (220,869)            (191,675)            

กาํไรขั้นต้น 104,355             95,476               37,462               38,940               

รายไดอ่ื้น  19,188               1,074                 19,403               4,730                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (13,013)              (9,871)                (7,086)                (5,597)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,329)              (25,956)              (17,831)              (18,547)              

ตน้ทุนทางการเงิน (15,527)              (12,367)              (8,015)                (9,291)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 69,674               48,356               23,933               10,235               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (5,829)                (5,996)                -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 63,845               42,360               23,933               10,235               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 63,845               42,360               23,933               10,235               

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 3 0.126                 0.084                 0.047                 0.020                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 3 506,249,953      506,249,953      506,249,953      506,249,953      

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 965,368             680,505             706,403             443,416             

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (683,919)            (461,316)            (597,335)            (352,001)            

กาํไรขั้นต้น 281,449             219,189             109,068             91,415               

รายไดอ่ื้น  4, 18 23,155               3,366                 32,426               14,978               

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4 (35,091)              (22,955)              (18,331)              (9,182)                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (74,946)              (74,469)              (47,675)              (44,195)              

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (41,304)              (36,036)              (24,131)              (25,615)              

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 153,263             89,095               51,357               27,401               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (12,198)              (6,452)                -                     -                     

กาํไรสําหรับงวด 141,065             82,643               51,357               27,401               

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 141,065             82,643               51,357               27,401               

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 3 0.279                 0.163                 0.101                 0.054                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 3 506,249,953      506,249,953      506,249,953      506,249,953      

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 450,000                  209,554                  39,196                                           15,209                    235,173                  949,132                  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                                                -                          141,065                  141,065                  

เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 56,250                    -                          -                                                -                          -                          56,250                    

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                          -                                                -                          (62,500)                   (62,500)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 506,250                  209,554                  39,196                                           15,209                    313,738                  1,083,947               

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                                                -                          82,643                    82,643                    

เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                                                -                          (27,000)                   (27,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 450,000                  209,554                  39,196                                           10,829                    223,476                  933,055                  

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 450,000                  209,554                  15,209                    136,519                  811,282                  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          51,357                    51,357                    

เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 56,250                    -                          -                          -                          56,250                    

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                          -                          (62,500)                   (62,500)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 506,250                  209,554                  15,209                    125,376                  856,389                  

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

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                          -                          -                          (5,781)                     (5,781)                     

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          27,401                    27,401                    

เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                          (27,000)                   (27,000)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2554 450,000                  209,554                  10,829                    80,711                    751,094                  

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 153,263              89,095                51,357                27,401                

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

  กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 103,406              83,257                48,560                43,306                

หน้ีสงสัยจะสูญ 531                     2,666                  2,322                  -                      

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (120)                   148                     (120)                   148                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย(์กลบัรายการ) 1,440                  973                     (980)                   3                         

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (432)                   (701)                   (190)                   (409)                   

ประมาณการหน้ีสิน 4,513                  4,496                  -                      -                      

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,082)                7,830                  (5,082)                7,830                  

ดอกเบ้ียรับ (122)                   (181)                   (572)                   (33)                      

ดอกเบ้ียจ่าย 40,903                35,959                23,730                25,615                

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,130                  1,498                  885                     1,059                  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 299,430              225,040              119,910              104,920              

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (78,036)              (58,864)              (67,065)              (48,203)              

สินคา้คงเหลือ (112,302)            (11,006)              (84,606)              (22,637)              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,417)              (3,011)                (16,299)              (5,621)                

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (18)                      (381)                   (3)                        (1)                        

ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                      826                     -                      826                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,537)                (471)                   (8,482)                (468)                   

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2555 2554 2555 2554

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 124,289              169,380              153,538              180,210              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,692)                (7,011)                1,089                  (5,472)                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,127)                (504)                   (3,127)                (243)                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (280)                   63                       259                     10                       

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 201,310              314,061              95,214                203,321              

รับดอกเบ้ีย 119                     181                     727                     33                       

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 24,156                25,972                5,693                  5,172                  

จ่ายภาษีเงินได้ (20,893)              (18,937)              (2,738)                (3,593)                

   เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 204,692              321,277              98,896                204,933              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                      160                     -                      -                      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                      -                      25,800                -                      

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (68,135)              (17,554)              (43,628)              (10,594)              

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 967                     874                     650                     580                     

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (67,168)              (16,520)              (17,178)              (10,014)              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (55,384)              (68,903)              (69,141)              (67,375)              

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      8,200                  28,500                41,900                

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (9,650)                (5,000)                (11,850)              

เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน 53,428                -                      -                      -                      

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (160,519)            (112,954)            (70,033)              (54,432)              

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,500                -                      92,500                -                      

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2555 2554 2555 2554

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,268)              (38,478)              (32,506)              (34,716)              

จ่ายดอกเบ้ีย (41,992)              (35,981)              (23,075)              (23,726)              

จ่ายเงินปันผล (6,254)                (26,987)              (6,254)                (26,987)              

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (154,489)            (284,753)            (85,009)              (177,186)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (16,965)              20,004                (3,291)                17,733                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 55,837                9,669                  32,899                853                     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 38,872                29,673                29,608                18,586                

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

1.  บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะ ราคาทุน จาํนวนเงิน 6.91 ลา้นบาท (งวด 2554: 174.65 ลา้นบาท) ในงบการเงิน  

     เฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 274.18 ลา้นบาท (งวด 2554: 256.39 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยจ่ายชาํระเงินสด จาํนวนเงิน 1.12 ลา้นบาท   

     (งวด 2554: 5.38 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 11.10 ลา้นบาท (งวด 2554: 13.42 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้าํ

     สัญญาเช่าการเงิน

2.  บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้เพื่อขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 61.98 ลา้นบาท (งวด 2554: 16.24 

     ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 34.29 ลา้นบาท (งวด 2554: 28.32 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 22.05 ลา้นบาท (งวด 2554: 17.17 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4.  บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 0.99 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า

5. บริษทัไดมี้การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า จาํนวนเงิน 140.96 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

     แห่งหน่ึง

6. บริษทัไดโ้อนท่ีดินมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 316.61 ลา้นบาท ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

7. บริษทัไดอ้อกหุน้สามญั เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 56.25 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2555 และ 2554

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        12
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บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 
และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล เพ่ือให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใช้จ่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนด
จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต  
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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมไดร้วมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่ม
บริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2555 2554 2554

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

30 กนัยายน

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน
การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบั
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการ
รวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนผูถื้อหุน้ 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี
ผลกระทบต่องบการเงินจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม
ราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้ง
สองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 



 

 

 

   16  

ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การ
ปรับปรุงนั้นจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวด
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งงวดในแต่ละงวด โดยไดมี้การปรับจาํนวน
หุน้สามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 โดย
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของงวดก่อนไดถ้กูคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวด
แรกท่ีเสนอรายงาน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

2555 2554 2555 2554

กาํไรเบด็เสร็จรวม (พนับาท)                 63,845                 42,360                 23,933                 10,235

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม        450,000,000        450,000,000        450,000,000        450,000,000

ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล          56,249,953          56,249,953          56,249,953          56,249,953

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)        506,249,953        506,249,953        506,249,953        506,249,953

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                   0.126                   0.084                   0.047                   0.020

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

2555 2554 2555 2554

กาํไรเบด็เสร็จรวม (พนับาท)               141,065                 82,643                 51,357                 27,401

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        450,000,000        450,000,000        450,000,000        450,000,000

ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล          56,249,953          56,249,953          56,249,953          56,249,953

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)        506,249,953        506,249,953        506,249,953        506,249,953

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                   0.279                   0.163                   0.101                   0.054

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     5,975                 130                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     15,614               11,067               

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     1,247                 1,914                 

รายไดค่้าเช่าอาคาร -                     -                     861                    861                    

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     2,700                 2,700                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     496                    179                    

ซ้ือสินคา้ -                     -                     15,870               13,953               

ตน้ทุนขาย -                     -                     550                    411                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     345                    263                    

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                     -                     182                    37                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     39,892               18,077               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     29,210               22,142               

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     278                    193                    

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     3,150                 3,150                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     536                    267                    

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     537                    -                     

ซ้ือสินคา้ -                     -                     382                    2,860                 

ตน้ทุนขาย -                     -                     22                      22                      

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     112                    162                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     167                    222                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     6,009                 5,010                 

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     1,230                 290                    

รายไดค่้าเช่าอาคาร -                     -                     375                    -                     

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     2,700                 2,700                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     520                    187                    

ซ้ือสินคา้ -                     -                     13,444               15,238               

ตน้ทุนขาย -                     -                     60                      14                      

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     155                    46                      

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     153                    21                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

จาํหน่ายสินคา้ -                     -                     22,642               241                    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     8,378                 8,999                 

รายไดจ้ากการซ่อมแซม -                     -                     4,604                 4,413                 

รายไดค่้าเช่าอาคาร -                     -                     450                    450                    

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -                     -                     2,700                 2,700                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     1,234                 890                    

ซ้ือสินคา้ -                     -                     12,060               15,982               

ตน้ทุนขาย -                     -                     180                    119                    

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง -                     -                     1,435                 1,198                 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร -                     -                     544                    417                    

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     1,439                 1,993                 

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

จาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                 -                     -                     -                     

ค่าเช่า 250                    450                    -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,580               21,791               24,165               21,414               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 605                    1,098                 605                    1,098                 

รวม 25,185               22,889               24,770               22,512               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี   

2555 2554 2555 2554

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

เงินมดัจาํรับ -                     -                     96                      96                      

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     49                      156                    

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     212                    58                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     1,586                 161                    

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                 -                     -                     -                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,200                 5,950                 -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 2,918                    4,570                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 44,361                  11,501                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 237                      2,771                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 5,085                    4,936                    
รวม 52,601                  23,778                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 16,435                  8,434                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 9,389                    44                        

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 14,847                  3,700                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 28,269                  21,205                  

รวม 68,940                  33,383                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 4,200                    30,000                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 
2554 มีดงัน้ี 

2555 2554

ยอดยกมา 30,000               -                     

เพิ่มข้ึน 6,200                 -                     

ลดลง (32,000)              -                     

ยอดคงเหลือ 4,200                 -                     

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนั
หน้ีสิน 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 13,000               8,000                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 83,500               65,000               

รวม 96,500               73,000               

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ยอดยกมา -                     1,450                 73,000               23,850               

เพิ่มข้ึน -                     8,200                 28,500               41,900               

ลดลง -                     (9,650)                (5,000)                (11,850)              

ยอดคงเหลือ -                     -                     96,500               53,900               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออก
ตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน และสาํหรับเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัและไม่มี
หลกัประกนัหน้ีสิน 

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษัท 

บริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 365.43 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 21) 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 42.14 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 21) 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวน
เงิน 6.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 21) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการบริษัท)  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่า
ตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 417.44 ลา้นบาท  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

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
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 หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

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

 
ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการคา้

     กิจการอื่น 207,518             155,017             72,492               36,580               

     กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -                     -                     52,601               23,778               

รวม 207,518             155,017             125,093             60,358               

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,852)              (29,068)              -                     (428)                   

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 180,666             125,949             125,093             59,930               

รายไดค้า้งรับ 29,082               5,975                 49                      156                    

เงินทดรองจ่าย 3,011                 557                    2,315                 29                      

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                 -                     -                     -                     

อื่น ๆ 2,362                 2,385                 -                     4                        

รวม 39,455               8,917                 2,364                 189                    

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,287)                (2,290)                -                     -                     

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 37,168               6,627                 2,364                 189                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 217,834             132,576             127,457             60,119               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือน
ท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 42,386               42,311               1,518                 723                    

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 131,627             82,147               66,827               35,001               

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 6,576                 7,604                 4,125                 856                    

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 269                    2,565                 22                      -                     

      มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 26,660               20,390               -                     -                     

      รวม 207,518             155,017             72,492               36,580               

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                     -                     15,973               9,168                 

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน -                     -                     7,804                 14,501               

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                     -                     9,659                 109                    

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                     -                     19,165               -                     

      รวม -                     -                     52,601               23,778               

      รวมทั้งหมด 207,518             155,017             125,093             60,358               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 31,358                           428                                

หัก กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (2,219)                           (428)                              

ยอดคงเหลือ 29,139                           -                                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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6. สินค้าคงเหลอื  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

รถเครน 103,338             51,679               103,338             51,679               

รถฟอร์คลิฟท์ 31,620               -                     31,620               -                     

รถเทรลเลอร์ 1,634                 1,753                 2,687                 2,807                 

รถขดุ/รถตกั 45,982               -                     45,982               -                     

อะไหล่และอุปกรณ์ 8,539                 6,672                 8,639                 6,772                 

สินคา้ระหว่างทางและระหว่างประกอบ 26,829               33,301               26,829               33,301               

รวม 217,942             93,405               219,095             94,559               

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (3,213)                (3,333)                (3,213)                (3,333)                

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 214,729             90,072               215,882             91,226               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

ยอดยกมา 3,333                                
หัก กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (120)                                  
ยอดคงเหลือ 3,213                                

พนับาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2555 2554 2555 2554 2555 2554
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100         100         25,000                  25,000                  24,999                  24,999                  
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100         100         25,000                  25,000                  24,999                  24,999                  
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั 100         100         25,000                  25,000                  25,000                  25,000                  
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 100         100         100,000                100,000                99,993                  99,993                  
รวม 175,000                175,000                174,991                174,991                

ราคาทุนทุนชาํระแลว้
พนับาท

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

 

8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 -                                       

ซ้ือเพิ่มข้ึน / โอนเขา้ - ราคาทุน -                                       

โอนเขา้ - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 9) 316,612                                

โอนออก / ปรับปรุง -                                       

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี -                                       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 316,612                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ
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9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,670,376                    1,172,304                    

ซ้ือเพิ่มข้ึน / โอนเขา้ - ราคาทุน 495,235                       213,422                       

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (35,089)                       (61,461)                       

โอนออก - อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 8) (316,612)                     (316,612)                     

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (103,406)                     (48,560)                       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 1,710,504                    959,093                       

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ในระหวา่งงวด 2555 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ 13) 

10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบญัชี 22,263               8,506                 -                     -                     

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

ทรัสตรี์ซีทส์ 140,784             68,789               140,784             68,789               
รวม 213,047             127,295             190,784             118,789             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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11.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เจา้หน้ีการคา้

กิจการอื่น 350,626             231,137             325,632             214,118             

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                     -                     68,940               33,383               

รวม 350,626             231,137             394,572             247,501             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,925               47,893               16,070               13,618               

เจา้หน้ีอื่น 4,593                 4,173                 604                    207                    

รวม 52,518               52,066               16,674               13,825               

รวมทั้งหมด 403,144             283,203             411,246             261,326             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

12. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 13 66,939               48,358               61,923               43,342               

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 14 170,311             176,607             53,249               84,453               
รวม 237,250             224,965             115,172             127,795             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

  



 

 

 

   29  

13. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 154,193             97,961               147,745             87,751               
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (66,939)              (48,358)              (61,923)              (43,342)              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 87,254               49,603               85,822               44,409               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554
ยอดยกมา 97,961                148,528              87,751                133,302              
เพ่ิมข้ึน 92,500                -                      92,500                -                      
ลดลง (36,268)               (38,478)               (32,506)               (34,716)               
ยอดคงเหลือ 154,193              110,050              147,745              98,586                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวา่งงวด 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติมดงัน้ี 

วงเงิน อา้งอิง

สถาบนัการเงิน ลา้นบาท กาํหนดระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย กาํหนดการชาํระคืน

ธนาคาร 35.00            ส.ค. 2552 - ก.พ. 2564 MLR รายเดือน จาํนวนเงิน 0.32 ลา้นบาท

จ่ายชาํระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ธนาคาร 150.00          ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562 MLR รายเดือน จาํนวนเงิน 1.92 ลา้นบาท

จ่ายชาํระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุ 9) 
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14.  หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 154,996             35,459               190,455             37,934               8,321                 46,255               

2 - 5 413,470             50,324               463,794             97,882               9,475                 107,357             

568,466             85,783               654,249             135,816             17,796               153,612             

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 15,315               944                    16,259               15,315               944                    16,259               

2 - 5 4,177                 85                      4,262                 4,177                 85                      4,262                 

19,492               1,029                 20,521               19,492               1,029                 20,521               

รวม

1 170,311             36,403               206,714             53,249               9,265                 62,514               

2 - 5 417,647             50,409               468,056             102,059             9,560                 111,619             

587,958             86,812               674,770             155,308             18,825               174,133             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

พนับาท
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ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 156,226             24,732               180,958             65,156               11,589               76,745               

2 - 5 239,186             28,694               267,880             118,916             14,789               133,705             

395,412             53,426               448,838             184,072             26,378               210,450             

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 20,381               2,211                 22,592               19,297               2,178                 21,475               

2 - 5 16,178               689                    16,867               16,178               689                    16,867               

36,559               2,900                 39,459               35,475               2,867                 38,342               

รวม

1 176,607             26,943               203,550             84,453               13,767               98,220               

2 - 5 255,364             29,383               284,747             135,094             15,478               150,572             

431,971             56,326               488,297             219,547             29,245               248,792             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

พนับาท

 

ในงวด 2555 บริษทัไดข้ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บ
เงินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงิน 53.43 ลา้นบาท 

15. หนีสิ้นตามสัญญาซ้ือกลบัคนื 

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 60,111                       60,111                       

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 34,173                       29,660                       
รวม 94,284                       89,771                       

งบการเงินรวม

พนับาท
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16. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 6,554                  8,551                  4,034                  6,276                  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,554                  8,551                  4,034                  6,276                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 
2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,551               8,006               6,276               5,781               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 894                  1,281               703                  902                  

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 236                  226                  182                  162                  

     ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                  (9)                     -                  (5)                     

หน้ีสินลดลงจากการเกษียณและเลิกจา้ง (3,127)             (504)                (3,127)             (243)                

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 6,554               9,000               4,034               6,597               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน

 

17. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

เพิม่ทุน 

มีมติพิเศษใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจาํนวนเงิน 450 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 506.25 ลา้นบาท โดยออกหุน้
สามญัใหม่จาํนวน 56.25 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียน
การเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 
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จ่ายเงนิปันผล 

- จ่ายเป็นหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 56.25 ลา้นบาท 

- จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.01388889 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 6.25 ลา้นบาท 

เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 62.50 ลา้นบาท 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 

18. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและบริการอื่น 3,123                 927                    16,051               14,653               

ดอกเบี้ยรับ 122                    181                    572                    33                      

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 14,312               -                     14,312               -                     

กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 120                    -                     120                    -                     

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 980                    -                     980                    -                     

อื่น ๆ 4,498                 2,258                 391                    292                    
รวม 23,155               3,366                 32,426               14,978               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

19. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 ดว้ยประมาณ
การท่ีดีท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น 
บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัรา
ภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

20. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียง
ส่วนงานเดียว 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

21.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

21.1.1 จ่ายชาํระตามสัญญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 

21.1.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

21.1.3 จ่ายชาํระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อตัราค่าบริการเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 

21.1.4 จ่ายชาํระตามสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน และค่าออกแบบ จาํนวนเงิน 27.69 ลา้นบาท 

21.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท  

21.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ จาํนวนเงิน 4.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

21.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

21.4.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 365.43  
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

21.4.2 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของลกูคา้ มูลหน้ีคงเหลือ จาํนวนเงิน 3.62 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

21.5 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

21.5.1 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.31 
ลา้นบาท  

21.5.2 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 1.25 ลา้นบาท 

21.5.3 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยัและรักษาความสะอาด อตัราค่าบริการเดือนละ 0.31 ลา้นบาท 

21.5.4 จ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน จาํนวนเงิน 1.70 ลา้นบาท 

21.6 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนับริษทัยอ่ย จาํนวนเงิน 2.34 ลา้นบาท  
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21.7 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

21.7.1 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 42.14 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

21.7.2 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 6.92 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

21.7.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั มีคดีจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุนทรัพย ์
66.54 ลา้นบาท และจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนเงิน 0.96 ลา้น
บาท  

21.7.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญาจา้งและผิดนดัชาํระตาม
สญัญาเช่า จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท  

22. การจัดประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั

ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     330,750             330,750             -                     230,615             230,615             

รายไดจ้ากการขาย 205,176             (205,176) -                     205,285             (205,285) -                     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 125,574             (125,574) -                     25,330               (25,330) -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     235,274             235,274             -                     191,675             191,675             

ตน้ทุนขาย 156,072             (156,072) -                     167,169             (167,169) -                     

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 79,202               (79,202) -                     24,506               (24,506) -                     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

พนับาท
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กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั กอ่นจดั รายการจดั หลงัจดั

ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเก้าเดือน

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     680,505             680,505             -                     443,416             443,416             

รายไดจ้ากการขาย 355,168             (355,168) -                     373,839             (373,839) -                     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 325,337             (325,337) -                     69,577               (69,577) -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     461,316             461,316             -                     352,001             352,001             

ตน้ทุนขาย 237,503             (237,503) -                     282,023             (282,023) -                     

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง 223,813             (223,813) -                     69,978               (69,978) -                     

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

พนับาท

 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) กูย้มืเงิน
จากสถาบนัการเงินวงเงิน จาํนวนเงิน 323.61 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า โดยกาํหนดให้บริษทัและกรรมการ
บริษทับางท่านเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวในนามบริษทัและในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน 

24. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 
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