
 

   

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงิน

สดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูล

ในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147                                                                                                               

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 28 กมุภาพนัธ์ 2556



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
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สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 8,616,661.97        55,836,619.86      271,209.03           32,899,188.65      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 179,914,071.54    132,576,421.34    123,868,414.51    60,119,171.30      

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                        49,000,000.00      30,000,000.00      

สินคา้คงเหลือ 7 254,840,147.26    90,072,269.84      255,438,424.99    91,225,628.24      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,903,080.08      16,345,856.87      17,569,814.01      6,455,463.27        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย -                        5,066,492.81        -                        -                        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 471,273,960.85    299,897,660.72    446,147,862.54    220,699,451.46    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 19,089,281.51      2,816,569.64        2,554,007.06        260,212.71           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        174,991,430.00    174,991,430.00    

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 318,445,373.11    -                        316,612,277.00    -                        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 12 1,685,397,180.19 1,670,376,147.42 942,223,758.38    1,172,304,371.41 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 13 279,615,094.70    -                        -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 25,668,299.02      42,707,728.04      8,517,098.33        13,220,406.95      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,328,215,228.53 1,715,900,445.10 1,444,898,570.77 1,360,776,421.07 

รวมสินทรัพย์ 2,799,489,189.38 2,015,798,105.82 1,891,046,433.31 1,581,475,872.53 

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        3



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 375,289,960.04    127,295,151.10    82,816,876.80      118,788,735.90    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 15 293,589,076.36    282,925,310.76    273,075,253.18    261,326,073.16    

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 248,419,558.22    224,964,904.80    136,895,205.81    127,794,852.40    

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 19 95,782,212.00      89,771,120.63      -                        -                        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                        115,000,000.00    73,000,000.00      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 336,471.50           277,429.93           -                        -                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,443,246.66      17,828,010.56      7,372,186.97        3,145,653.38        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,033,860,524.78 743,061,927.78    615,159,522.76    584,055,314.84    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 230,043,438.71    49,603,355.99      229,157,299.36    44,409,216.64      

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินระยะยาว 18 383,616,353.46    255,364,031.98    90,541,023.80      135,094,329.25    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 7,365,935.59        8,550,763.03        4,424,963.58        6,276,038.02        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4 10,004,921.21      10,086,664.96      685,613.20           359,397.75           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 631,030,648.97    323,604,815.96    324,808,899.94    186,138,981.66    

รวมหนีสิ้น 1,664,891,173.75 1,066,666,743.74 939,968,422.70    770,194,296.50    

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        4



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 3

ทุนเรือนหุน้ 21

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 506,250,000 หุน้ในปี 2555 และ

450,000,000 หุน้ในปี 2554 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 506,250,000.00    450,000,000.00    506,250,000.00    450,000,000.00    

ทุนท่ีออก - หุน้สามญั 506,249,953 หุน้ในปี 2555 และ

450,000,000 หุน้ในปี 2554 ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 506,249,953.00    450,000,000.00    506,249,953.00    450,000,000.00    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 209,553,500.00    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 23 22,511,217.42      15,208,893.30      22,511,217.42      15,208,893.30      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2 357,087,735.98    235,173,359.55    212,763,340.19    136,519,182.73    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,134,598,015.63 949,131,362.08    951,078,010.61    811,281,576.03    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,799,489,189.38 2,015,798,105.82 1,891,046,433.31 1,581,475,872.53 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        5



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3, 4 1,276,485,758.70    956,402,152.74       890,389,648.83       607,675,100.28       

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3, 4 (893,347,951.70)     (653,157,848.98)     (750,801,827.39)     (491,745,937.78)     

กาํไรขั้นต้น 383,137,807.00       303,244,303.76       139,587,821.44       115,929,162.50       

รายไดอ่ื้น  4, 24 42,468,849.24        4,374,886.78          53,839,748.36        19,814,469.45        

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 4, 21 -                          -                          79,998,080.00        64,997,950.00        

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4, 25 (50,078,759.55)       (31,827,287.22)       (25,185,215.75)       (12,352,848.06)       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 25 (106,720,129.78)     (115,669,527.30)     (68,321,818.26)       (66,089,116.10)       

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 26 (58,567,672.65)       (49,423,223.04)       (33,872,133.46)       (34,710,804.28)       

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 210,240,094.26       110,699,152.98       146,046,482.33       87,588,813.51        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (18,523,392.96)       (11,978,872.69)       -                          -                          

กาํไรสําหรับปี 191,716,701.30       98,720,280.29        146,046,482.33       87,588,813.51        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 191,716,701.30       98,720,280.29        146,046,482.33       87,588,813.51        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3 0.379                      0.195                      0.288                      0.173                      

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

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         6



ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 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)         

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                                      -                          98,720,280.29        98,720,280.29        

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                                      4,379,440.68          (4,379,440.68)         -                          

เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                          -                                      -                          (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      

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                                      -                          191,716,701.30      191,716,701.30      

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                                      7,302,324.12          (7,302,324.12)         -                          

เพิ่มทุนหุน้สามญั 21 56,249,953.00        -                          -                                      -                          -                          56,249,953.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                          -                                      -                          (62,500,000.75)       (62,500,000.75)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 506,249,953.00      209,553,500.00      39,195,609.23                    22,511,217.42        357,087,735.98      1,134,598,015.63   

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม
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ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 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)

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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          87,588,813.51        87,588,813.51        

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          4,379,440.68          (4,379,440.68) -                          

เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                          -                          (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      

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          146,046,482.33      146,046,482.33      

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 23 -                          -                          7,302,324.12          (7,302,324.12) -                          

เพิ่มทุนหุน้สามญั 21 56,249,953.00        -                          -                          -                          56,249,953.00        

เงินปันผลจ่าย 21 -                          -                          -                          (62,500,000.75) (62,500,000.75)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 506,249,953.00      209,553,500.00      22,511,217.42        212,763,340.19      951,078,010.61      

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 210,240,094.26    110,699,152.98    146,046,482.33    87,588,813.51      

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

  กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 146,473,254.66    113,635,914.08    68,787,875.06      59,068,124.14      

หน้ีสงสัยจะสูญ 498,289.12           9,130,982.82        2,344,100.85        253,000.00           

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (120,000.00)          147,773.10           (120,000.00)          147,773.10           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย(์กลบัรายการ) 1,439,722.93        972,980.69           (980,424.34)          2,931.85               

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (679,409.27)          (745,008.28)          (190,414.37)          (410,229.60)          

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

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,360,636.92)       13,031,688.31      (1,360,636.92)       13,031,688.31      

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        (79,998,080.00)     (64,997,950.00)     

ดอกเบ้ียรับ (342,785.03)          (255,728.70)          (839,901.26)          (215,101.56)          

ดอกเบ้ียจ่าย 58,150,674.15      48,849,252.34      33,471,533.46      34,509,368.28      

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,942,350.56        1,969,674.70        1,276,103.56        1,392,306.69        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 422,252,645.83    303,447,773.41    168,436,638.37    130,370,724.72    

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (40,079,164.58)     (44,749,592.34)     (63,331,289.29)     (37,076,439.31)     

สินคา้คงเหลือ (116,684,271.77)   7,327,261.77        (73,429,058.98)     (6,460,568.91)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,557,223.21)     (4,926,864.21)       (11,114,350.74)     (5,284,622.31)       

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (16,272,711.87)     (1,922,272.82)       (2,293,794.35)       (1,281.71)              

ลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                        825,915.18           -                        825,915.18           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,923.00             1,273,048.34        (65,353.00)            1,275,660.00        

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,265,604.29      137,246,397.31    11,243,763.93      97,064,564.28      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,615,236.10        (3,452,140.22)       4,226,533.59        (5,717,169.71)       

จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,127,178.00)       (1,158,144.67)       (3,127,178.00)       (897,078.67)          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (81,743.75)            (127,472.85)          326,215.45           14,083.34             

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 247,343,116.04    393,783,908.90    30,872,126.98      174,113,786.90    

รับดอกเบ้ีย 336,010.29           254,751.70           827,846.49           59,485.12             

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 24,155,832.59      25,971,842.56      5,692,977.63        5,172,060.56        

จ่ายภาษีเงินได้ (29,448,446.14)     (26,641,353.04)     (3,674,316.01)       (4,621,429.32)       

   เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 242,386,512.78    393,369,150.12    33,718,635.09      174,723,903.26    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                        -                        79,998,080.00      64,997,950.00      

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                        159,586.90           -                        -                        

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                        (19,000,000.00)     (30,000,000.00)     

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (79,830,222.11)     (33,922,167.79)     (54,414,705.72)     (27,621,944.11)     

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 1,215,274.38        919,219.15           649,764.94           582,570.09           

เงินจ่ายล่วงหนา้ (7,827,872.00)       -                        -                        -                        

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (86,442,819.73)     (32,843,361.74)     7,233,139.22        7,958,575.98        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (23,556,046.16)     (25,711,698.87)     (35,735,491.50)     (12,315,989.94)     

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        8,200,000.00        50,000,000.00      106,900,000.00    

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (9,650,000.00)       (8,000,000.00)       (57,750,000.00)     

เงินรับจากสัญญาขายและเช่าคืนและสัญญาเช่าการเงิน 53,427,570.09      -                        -                        -                        

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (209,389,906.09)   (160,808,230.75)   (86,037,389.12)     (78,125,558.68)     

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,500,000.00      -                        92,500,000.00      -                        

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (50,539,478.08)     (50,567,478.08)     (45,523,478.08)     (45,551,478.08)     

จ่ายดอกเบ้ีย (59,351,966.15)     (48,833,844.19)     (34,529,570.68)     (36,806,275.92)     

จ่ายเงินปันผล (6,253,824.55)       (26,987,208.55)     (6,253,824.55)       (26,987,208.55)     

   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (203,163,650.94)   (314,358,460.44)   (73,579,753.93)     (150,636,511.17)   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (47,219,957.89)     46,167,327.94      (32,627,979.62)     32,045,968.07      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 55,836,619.86      9,669,291.92        32,899,188.65      853,220.58           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 8,616,661.97        55,836,619.86      271,209.03           32,899,188.65      

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

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

     เฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 274.81 ลา้นบาท (ปี 2554: 298.39 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยจ่ายชาํระเงินสด จาํนวนเงิน 1.12 ลา้นบาท   

     (ปี 2554: 5.38 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 11.23 ลา้นบาท (ปี 2554: 17.62 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม ส่วนท่ีเหลือไดท้าํ

     สัญญาเช่าการเงิน

2.  บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าไปเป็นสินคา้เพื่อขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 61.98 ลา้นบาท (ปี 2554: 16.69 

     ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 19.29 ลา้นบาท (ปี 2554: 29.87 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม

3.  บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 22.98 ลา้นบาท (ปี 2554: 17.17 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม 

     และ งบการเงินเฉพาะกิจการ

4. บริษทัไดซ้ื้อสินคา้ จาํนวนเงิน 51.66 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

5.  บริษทัไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 0.99 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า

6. บริษทัไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า จาํนวนเงิน 130.90 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และจาํนวนเงิน 402.69 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 

     โดยการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

7. บริษทัไดโ้อนท่ีดินมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 316.61 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 

    318.45 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

8. บริษทัไดอ้อกหุน้สามญั เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 56.25 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        11
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บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

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. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 

ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

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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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงมิรวม 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ประเทศไทย จําหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ประเทศไทย จําหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด ประเทศไทย จําหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด ประเทศไทย จําหน่ายและให้บริการเช่ารถเครน 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน

การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบั

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการ

รวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

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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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่ มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ี

ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และประกาศสภาวชิาชีพบญัชีฉบบัดงักล่าว 
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ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

บญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

เกณฑ์การวดัค่าในการจัดทาํงบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการจดัทาํ

งบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเช่าและขนส่งรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผู ้

ซ้ือแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญั

ในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้ ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ

หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

รายไดค้่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญา 
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ดอกเบ้ียรับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม

สัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมี

การบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์

ดงักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์อง

กองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากพนกังานและกลุ่ม

บริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทาํงานของ

พนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลา

ทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัในอดีต

ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้

การจ่ายจริง 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือกลุ่มบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังาน

ก่อนวนัเกษียณตามปกติ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์เงินฝากธนาคารท่ีมีกาํหนด

ระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน

ระยะเวลา และเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การเกบ็เงินลกูหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายลุกูหน้ี 
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สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิราคาเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ใน

กรณีของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพเสียหายลา้สมยัและคา้งนาน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย แสดงดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุนและหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่ ท่ีดิน และอาคาร ท่ีถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้ง

สองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

ท่ีดิน แสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคาร แสดงในราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณ โดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคาร 30 ปี 

ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การ

ปรับปรุงนั้นจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมาเกินกวา่รอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดั

ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จํานวนปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5

อาคาร 30

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน 5

ยานพาหนะ 5

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า 5, 7 และ 15
 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินบางส่วน และ

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ี

สําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้บริษทัได้

ประโยชน์กลบัคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบญัชี สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้

ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและรวมไวอ้ยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยร์วมทั้งดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ก่อน

สินทรัพยจ์ะแลว้เสร็จถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่ามีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เช่าและขาย ดงันั้น หากยงัไม่มีการขายจะนาํสินทรัพยอ์อกไปให้บริการโดย

บนัทึกไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” และคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณขา้งตน้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จภายใตบ้ญัชี “ตน้ทุนจากการให้บริการ” จนกระทัง่เม่ือมีการขายจะหยุดคิดค่า

เส่ือมราคาและจดัประเภทบญัชีไปเป็นสินคา้คงเหลือ พร้อมทั้งรับรู้ตน้ทุนขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี (ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา

สะสม) ณ วนัท่ีขายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการขายนั้น 
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สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย

ทางการเงินเพ่ือใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้าย

ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่าสินทรัพย์

ท่ีไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่

ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่ 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า รับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด สูงกวา่มูล

ค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวน้แต่เมื่อมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของ

สินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีให้รับรู้ในส่วน

ของผูถื้อหุ้น 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่มูลค่าใด

จะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ

ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือม

ราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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เงนิตราต่างประเทศ 

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 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล                                                                            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและ

หุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งปี โดยไดมี้การปรับจาํนวนหุน้สามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออก

หุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 โดยกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดย

ถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับปี (บาท)    191,716,701.30     98,720,280.29    146,046,482.33     87,588,813.51

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม        450,000,000        450,000,000        450,000,000        450,000,000

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล          56,249,953          56,249,953          56,249,953          56,249,953

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)        506,249,953        506,249,953        506,249,953        506,249,953

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                   0.379                   0.195                   0.288                   0.173

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ

ผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือ

ชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าว

เป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน

คาํนึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ซ่ึงการใช้

ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ขอ้พิพาททางการคา้และคดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางการคา้และการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถกูฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงจะไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน

ดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรกต็ามผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/

หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา

ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

บริษัทย่อย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

รายได้จากการขายและการให้บริการ -                     -                     31,499,242.72    23,132,311.59    

รายได้อื่น -                     -                     5,265,695.23      4,943,997.06      

เงินปันผลรับ -                     -                     9,999,800.00      -                     

ซื้อที่ดินและอาคาร -                     -                     -                     11,419,933.16    

ซื้อสินค้า -                     -                     16,388,383.62    13,952,523.37    

ต้นทุนขายและการให้บริการ -                     -                     1,227,924.87      983,150.69         

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ -                     -                     182,146.84         36,541.98           

ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     7,705.48            -                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายได้จากการขายและการให้บริการ -                     -                     86,872,131.47    48,350,268.20    

ดอกเบี้ยรับ -                     -                     781,676.66         155,616.44         

รายได้อื่น -                     -                     4,774,372.41      4,509,334.70      

เงินปันผลรับ -                     -                     49,999,000.00    49,999,000.00    

ซื้อสินค้า -                     -                     382,400.00         2,859,813.08      

ต้นทุนขายและการให้บริการ -                     -                     170,944.49         239,636.57         

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ -                     -                     125,267.52         -                     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

รายได้จากการขายและการให้บริการ -                     -                     7,486,757.22      8,091,616.74      

รายได้อื่น -                     -                     3,744,940.92      3,807,397.06      

เงินปันผลรับ -                     -                     9,999,980.00      -                     

ซื้อสินค้า -                     -                     18,484,485.98    15,238,224.30    

ต้นทุนขายและการให้บริการ -                     -                     214,641.60         60,000.00           

ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     255,815.07         58,301.37           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2555 2554 2555 2554

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด

รายได้จากการขายและการให้บริการ -                     -                     40,970,497.07    17,061,225.29    

รายได้อื่น -                     -                     5,725,245.62      5,350,472.82      

เงินปันผลรับ -                     -                     9,999,300.00      14,998,950.00    

ซื้อสินค้า -                     -                     12,060,000.00    19,598,551.41    

ต้นทุนขายและการให้บริการ -                     -                     2,362,111.83      1,658,322.48      

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -                     -                     302,500.21         528,449.25         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -                     -                     555,062.47         -                     

ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     1,981,924.59      2,709,974.28      

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ขายทรัพย์สิน 5,000,000.00      -                     -                     -                     

ค่าเช่า 250,000.00         600,000.00         -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคาม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,783,853.18    32,704,146.31    35,307,375.67    32,226,318.12    

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 818,917.32         912,402.33         818,917.32         912,402.33         

รวม 36,602,770.50    33,616,548.64    36,126,292.99    33,138,720.45    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มี

ดงัน้ี   

2555 2554 2555 2554

บริษัทย่อย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

เงินมัดจํารับ -                     -                     95,700.00           95,700.00           

ดอกเบี้ยค้างจ่าย -                     -                     7,705.48            -                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ดอกเบี้ยค้างรับ -                     -                     167,671.21         155,616.44         

ลูกหนี้อื่น -                     -                     15,888,000.00    -                     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด

ดอกเบี้ยค้างจ่าย -                     -                     22,938.36           58,301.37           

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด

ดอกเบี้ยค้างจ่าย -                     -                     113,089.04         160,616.43         

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน 5,000,000.00      -                     -                     -                     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,200,000.00      5,950,000.00      -                     -                     

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 2,092,278.00        4,570,152.22        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 62,743,946.19      11,500,971.59      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด 19,046.00             2,770,979.00        

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด 3,894,063.53        4,935,748.40        

รวม 68,749,333.72      23,777,851.21      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 3,898,221.45        8,433,777.28        

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 4,950.25               44,416.00             

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด 9,454,006.51        3,700,000.00        

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด 18,526,523.03      21,204,827.19      

รวม 31,883,701.24      33,383,020.47      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 49,000,000.00      30,000,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554

ยอดยกมา 30,000,000.00      -                       

เพิ่มขึ้น 58,200,000.00      30,000,000.00      

ลดลง (39,200,000.00)     -                       

ยอดคงเหลือ 49,000,000.00      30,000,000.00      

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิง

อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลกูคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 
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เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 9,000,000.00      -                     

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด 19,100,000.00    8,000,000.00      

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด 86,900,000.00    65,000,000.00    

รวม 115,000,000.00  73,000,000.00    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ยอดยกมา -                     1,450,000.00      73,000,000.00    23,850,000.00    

เพิ่มขึ้น -                     8,200,000.00      50,000,000.00    106,900,000.00  

ลดลง -                     (9,650,000.00)    (8,000,000.00)    (57,750,000.00)   

ยอดคงเหลือ -                     -                     115,000,000.00  73,000,000.00    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั และ บริษทั เดอะเครน 

เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้ น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสําหรับลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกู้

เบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน และ

สําหรับเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย

ระหวา่งกนัและไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษัท 

บริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 337.43 

ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 
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บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 386.61 ลา้น

บาท (ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 36.34 

ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวน

เงิน 6.44 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 29) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าตามบญัชี

คงเหลือ จาํนวนเงิน 480.43 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั (ดูหมายเหตุ 14 และ 17) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด ไทย บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด ไทย บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นทางตรง

 

 หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลค่าการซื้อ - ขาย เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า และสินค้า ราคาตลาด

มูลค่าการซื้อ - ขาย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน

มูลค่าการให้บริการเช่าและขนส่ง ราคาตลาดหักส่วนลดร้อยละ 20 - 35

มูลค่าการให้บริการซ่อมแซม ราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จ่าย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
 

ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เงินสด 293,880.75         230,920.00         16,391.00           45,000.00           

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 10,374,761.51    37,792,889.28    2,429,494.42      27,633,775.74    

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 14,156,836.60    17,812,810.58    115,767.20         5,220,412.91      

รวม 24,825,478.86    55,836,619.86    2,561,652.62      32,899,188.65    

หัก เงินฝากธนาคารถูกอายัดสิทธิเรียกร้อง (16,208,816.89)   -                     (2,290,443.59)    -                     

คงเหลือ 8,616,661.97      55,836,619.86    271,209.03         32,899,188.65    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

กลุ่มบริษทัไดถ้กูกรมบงัคบัคดีขออายดัสิทธิเรียกร้องเงินฝากสถาบนัการเงิน เป็นระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัรับหนงัสือแจง้การ

อายดัสิทธิเรียกร้อง ตามคดีความฟ้องร้องซ่ึงกลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจาํเลย

ร่วม (ดูหมายเหตุ 19 และ 32) จาํนวนเงินรวมทั้งหมดตามหนงัสือแจง้การอายดัสิทธิเรียกร้อง จาํนวนเงิน 42.00 ลา้นบาท ในงบ

การเงินรวม และ 17.22 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การอายดัสิทธิเรียกร้องจนถึงหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สถาบนัการเงินไดน้าํส่งเงินไปยงักรม

บงัคบัคดีตามหนงัสือดงักล่าว จาํนวนเงิน 1.62 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 9) 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า

     กิจการอื่น 184,068,543.19  155,016,733.15  36,310,746.64    36,579,810.50    

     กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                     -                     68,749,333.72    23,777,851.21    

รวม 184,068,543.19  155,016,733.15  105,060,080.36  60,357,661.71    

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,734,876.21)   (29,067,444.57)   (22,100.85)         (428,000.00)       

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 157,333,666.98  125,949,288.58  105,037,979.51  59,929,661.71    

รายได้ค้างรับ 14,122,826.34    5,975,129.78      167,671.21         155,616.44         

เงินทดรองจ่าย 3,275,172.43      556,722.26         2,662,428.79      29,528.51           

ลูกหนี้อื่น 7,356,447.80      -                     15,888,000.00    -                     

อื่น ๆ 112,335.00         2,385,657.73      112,335.00         4,364.64            

รวม 24,866,781.57    8,917,509.77      18,830,435.00    189,509.59         

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,286,377.01)    (2,290,377.01)    -                     -                     

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 22,580,404.56    6,627,132.76      18,830,435.00    189,509.59         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 179,914,071.54  132,576,421.34  123,868,414.51  60,119,171.30    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมียอดลกูหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 50,807,784.31    42,311,424.89    1,244,221.69      722,838.51         

   เกินกําหนดชําระ

      ไม่เกิน 3 เดือน 100,742,298.89  82,146,574.54    31,064,924.10    35,000,971.99    

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 2,788,880.28      7,603,852.85      979,500.00         856,000.00         

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 3,240,844.72      2,564,513.54      3,022,100.85      -                     

      มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 26,488,734.99    20,390,367.33    -                     -                     

      รวม 184,068,543.19  155,016,733.15  36,310,746.64    36,579,810.50    

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -                     -                     11,305,531.29    9,168,429.77      

   เกินกําหนดชําระ

      ไม่เกิน 3 เดือน -                     -                     18,308,071.78    14,500,673.70    

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                     -                     10,371,590.17    108,747.74         

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                     -                     24,127,063.44    -                     

      มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป -                     -                     4,637,077.04      -                     

      รวม -                     -                     68,749,333.72    23,777,851.21    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ยอดยกมา 31,357,821.58    22,455,246.88    428,000.00         283,408.12         

บวก (หัก) หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (2,251,710.88)    9,130,982.82      (405,899.15)       253,000.00         

หัก ตัดจําหน่ายหนี้สูญ (84,857.48)         (228,408.12)       -                     (108,408.12)       

ยอดคงเหลือ 29,021,253.22    31,357,821.58    22,100.85           428,000.00         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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7. สินค้าคงเหลอื  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

รถเครน 101,005,763.11  51,678,760.89    101,005,763.11  51,678,760.89    

รถฟอร์คลิฟท์ 31,619,821.90    -                     31,619,821.90    -                     

รถเทรลเลอร์ 749,067.33         1,753,986.66      1,247,345.06      2,807,345.06      

รถขุด/รถตัก 35,829,448.21    -                     35,829,448.21    -                     

อะไหล่และส่วนประกอบ 9,411,974.81      6,672,012.41      9,511,974.81      6,772,012.41      

สินค้าระหว่างประกอบ 11,768,285.30    7,068,717.91      11,768,285.30    7,068,717.91      

สินค้าระหว่างทาง 67,668,909.46    26,231,914.83    67,668,909.46    26,231,914.83    

รวม 258,053,270.12  93,405,392.70    258,651,547.85  94,558,751.10    

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (3,213,122.86)    (3,333,122.86)    (3,213,122.86)    (3,333,122.86)    

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 254,840,147.26  90,072,269.84    255,438,424.99  91,225,628.24    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

2555 2554

ยอดยกมา 3,333,122.86             5,385,670.62             

บวก (หัก) ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ) (120,000.00)              147,773.10                

หัก โอนออก - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 12) -                            (2,200,320.86)           

ยอดคงเหลือ 3,213,122.86             3,333,122.86             

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหนีต้ามสัญญาซ้ือกลบัคนื 

ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน 45,820,560.75           45,820,560.75           

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,820,560.75)         (45,820,560.75)         

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ -                            -                            

บาท

งบการเงินรวม

 
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัสัญญาเช่าการเงิน เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่

ปฏิบติัตามสัญญาใหก้บัลกูหน้ีการคา้ซ่ึงผดินดัชาํระค่างวดกบัเจา้หน้ี (ดูหมายเหตุ 19) 

9. เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

เงินฝากธนาคาร 2555 2554 2555 2554 หมายเหตุ หลักประกัน/ภาระผูกพัน

ออมทรัพย/์กระแสรายวัน 16,208,816.89 -     2,290,443.59 -     5 กรมบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง

ฝากประจํา 2,880,464.62 2,816,569.64 263,563.47 260,212.71 5 กรมบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง/

หนังสือคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า/ 

หลักประกันการปฏิบัติงานตาม

สัญญาว่าจ้าง

19,089,281.51 2,816,569.64 2,554,007.06 260,212.71 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

บริษัทย่อย 2555 2554 2555 2554 2555 2554

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,300.00      24,999,300.00      

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,200.00      24,999,200.00      

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด 100        100        25,000,000.00      25,000,000.00      24,999,930.00      24,999,930.00      

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด 100        100        100,000,000.00    100,000,000.00    99,993,000.00      99,993,000.00      

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

ราคาทุนทุนชําระแล้ว

บาท

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคารพาณิชย์ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                              -                              -                              

ซื้อ / โอนเข้า -                              -                              -                              

โอนเข้า - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 316,612,277.00         3,563,066.00             320,175,343.00         

จําหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00         3,563,066.00             320,175,343.00         

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                              -                              -                              

โอนเข้า - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 -                              1,723,896.08             1,723,896.08             

ค่าเสื่อมราคา -                              6,073.81                     6,073.81                     

จําหน่าย / โอนออก -                              -                              -                              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                              1,729,969.89             1,729,969.89             

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00         1,833,096.11             318,445,373.11         

บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ ที่ดินเปล่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                                     

ซื้อ / โอนเข้า -                                     

โอนเข้า - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12 316,612,277.00                

จําหน่าย / โอนออก -                                     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 316,612,277.00                

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ล้านบาท

งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.01                            

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ตลอดจน

ผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมาย

เหตุ 14 และ 17)  

อัตราค่าเช่า

ต่อเดือน

คู่สัญญา ระยะเวลา ล้านบาท หมายเหตุ

สัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ผู้ให้เช่า)

   บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) บริษัทอื่น 1 ปี 0.02           -

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บุคลลภายนอก 1 ปี 0.01           -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

         ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เช่า ให้เช่า และสินทรัพย์

สํานักงาน ระหว่างทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 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    

ซื้อ / โอนเข้า 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       

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         (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 วันที่ 31 ธันวาคม 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    

ซื้อ / โอนเข้า -                         16,234,579.44         -                         498,300.60             3,226,068.53          8,850,765.31          445,803,925.88       -                         25,411,612.02         500,025,251.78       

โอน / ปรับปรุง -                         7,529,383.75          43,792,027.27         -                         -                         -                         -                         -                         (51,321,411.02)       -                         

โอนออก - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 11) (316,612,277.00)     -                         -                         -                         -                         -                         -                         (3,563,066.00)         -                         (320,175,343.00)     

จําหน่าย / โอนออก -                         (425,200.00)            (1,738,317.76)         (575,541.00)            (2,196,709.14)         (2,295,038.68)         (73,989,084.54)       -                         -                         (81,219,891.12)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 207,999,824.16       30,340,702.48         153,989,074.55       18,324,035.85         25,287,036.32         41,644,706.94         2,197,845,801.41    -                         20,806,914.79         2,696,238,096.50    

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                         7,001,932.29          68,180,829.70         13,649,861.02         22,762,584.77         23,490,855.79         729,355,777.30       1,681,643.46          -                         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       

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         (11,480,759.70)       (75,058.36)              (2,337,775.71)         (1,683,999.00)         (42,078,195.68)       -                         -                         (57,655,788.45)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                         7,001,932.29          59,669,188.48         15,319,843.94         21,667,588.33         24,471,507.03         792,267,743.20       1,705,806.69          -                         922,103,609.96       

ค่าเสื่อมราคา -                         1,912,339.90          3,057,173.40          1,432,854.98          1,220,152.40          3,450,547.16          135,376,023.62       18,089.39               -                         146,467,180.85       

โอนออก - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 11) -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (1,723,896.08)         -                         (1,723,896.08)         

จําหน่าย / โอนออก -                         (425,199.00)            (423,962.67)            (360,398.81)            (2,194,795.01)         (1,836,657.41)         (54,912,862.64)       -                         -                         (60,153,875.54)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                         8,489,073.19          62,302,399.21         16,392,300.11         20,692,945.72         26,085,396.78         872,730,904.18       -                         -                         1,006,693,019.19    

งบการเงินรวม

บาท
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ ที่ดินและอาคาร งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เช่า ให้เช่า และสินทรัพย์

สํานักงาน ระหว่างทาง

ค่าเผื่อการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,928,000.60          -                         -                         2,928,000.60          

โอนเข้า -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,200,320.86          -                         -                         2,200,320.86          

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                         -                         -                         -                         -                         -                         5,128,321.46          -                         -                         5,128,321.46          

โอนเข้า -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         (980,424.34)            -                         -                         (980,424.34)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                         -                         -                         -                         -                         -                         4,147,897.12          -                         -                         4,147,897.12          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 524,612,101.16       7.00                        52,266,176.56         3,081,432.31          2,590,088.60          10,617,473.28         1,028,634,895.41    1,857,259.31          46,716,713.79         1,670,376,147.42    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 207,999,824.16       21,851,629.29         91,686,675.34         1,931,735.74          4,594,090.60          15,559,310.16         1,320,967,000.11    -                         20,806,914.79         1,685,397,180.19    

งบการเงินรวม

บาท
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เช่า และสินทรัพย์

สํานักงาน ระหว่างทาง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 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    

ซื้อ / โอนเข้า 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       

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (6,650.00)                (1,682,999.87)         -                         (32,673,688.91)       (69,900.36)              (34,433,239.14)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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    

ซื้อ / โอนเข้า -                         16,234,579.44         -                         91,786.57               1,749,221.23          6,911,976.82          178,969,459.53       12,823,837.98         216,780,861.57       

โอน / ปรับปรุง -                         -                         34,147,686.58         -                         -                         -                         -                         (34,147,686.58)       -                         

โอนออก - อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุ 11) (316,612,277.00)     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         (316,612,277.00)     

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         (1,766.36)                (1,334,579.44)         (85,683,815.23)       -                         (87,020,161.03)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 186,514,615.37       22,580,122.65         89,733,190.56         4,192,997.30          10,400,844.29         17,980,756.12         893,085,558.53       18,502,822.54         1,242,990,907.36    

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 -                         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         

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         (5,060.36)                (1,509,317.17)         -                         (15,984,102.00)       -                         (17,498,479.53)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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       

ค่าเสื่อมราคา -                         1,836,370.35          1,871,548.15          140,896.70             419,248.20             1,794,213.35          62,725,598.31         -                         68,787,875.06         

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         (795.06)                   (876,200.17)            (23,701,418.92)       -                         (24,578,414.15)       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                         8,181,911.56          21,630,766.47         3,861,250.25          8,359,025.22          9,400,868.10          248,113,430.86       -                         299,547,252.46       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคาร เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่ง ยานพาหนะ เครื่องจักรและ งานระหว่างก่อสร้าง รวม

ที่ดิน อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เช่า และสินทรัพย์

สํานักงาน ระหว่างทาง

ค่าเผื่อการด้อยค่า

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

โอนเข้า -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,200,320.86          -                         2,200,320.86          

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 -                         -                         -                         -                         -                         -                         2,200,320.86          -                         2,200,320.86          

โอนเข้า -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

จําหน่าย / โอนออก -                         -                         -                         -                         -                         -                         (980,424.34)            -                         (980,424.34)            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                         -                         -                         -                         -                         -                         1,219,896.52          -                         1,219,896.52          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 186,514,615.37       14,398,211.09         68,102,424.09         331,747.05             2,041,819.07          8,579,888.02          643,752,231.15       18,502,822.54         942,223,758.38       

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



     40  

2555 2554 2555 2554

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

แสดงไว้ใน

   - ต้นทุนจากการให้บริการ 138.20        107.67        63.68         56.35         

   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8.27           5.97           5.11           2.72           

รวม 146.47        113.64        68.79         59.07         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ได้ตัดจําหน่าย

ค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 360.60        374.61        34.67         37.17         

การโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือด้วย

มูลค่าสุทธิตามบัญชีพร้อมทั้งรับรู้เป็นต้นทุนขายแล้วเมื่อมีการ

จําหน่าย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 74.51         29.87         61.00         16.69         

การโอนสินค้าเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 22.77         17.17         22.77         17.17         

บริษัทได้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ดูหมายเหตุ 26) 0.99           -             0.99           -             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 18)

   - เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า 841.02        769.47        217.63        401.26        

   - ยานพาหนะ 12.31         9.51           6.63           3.87           

รวม 853.33        778.98        224.26        405.13        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ล้านบาท

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า 

ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

(ดูหมายเหตุ 14 และ 17)  
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อัตราค่าเช่า

ต่อเดือน

คู่สัญญา ระยะเวลา ล้านบาท หมายเหตุ

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ผู้เช่า)

   บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท 3 ปี 0.10              -

   บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จํากัด บริษัท 1 ปี 0.05              -

   บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จํากัด บริษัท 3 ปี 0.05              -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 

13. เงนิจ่ายล่วงหน้า 

เงินจ่ายล่วงหนา้ จาํนวนเงิน 279.62 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมเป็นการจ่ายเงินล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าจาก

ต่างประเทศของบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดรั้บมอบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าดงักล่าวแลว้

ในเดือนมกราคม 2556 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบัญชี 28,678,559.34    8,506,415.20      7,992,698.80      -                     

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 65,000,000.00    50,000,000.00    65,000,000.00    50,000,000.00    

ทรัสต์รีซีทส์ 281,611,400.70  68,788,735.90    9,824,178.00      68,788,735.90    

รวม 375,289,960.04  127,295,151.10  82,816,876.80    118,788,735.90  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

บริษัท 

เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ 2555 2554 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 35.00                 55.00                 MOR

ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน 65.00                 50.00                 MLR

ธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์/เลตเตอร์ออฟเครดิต 220.00               320.00               MLR

ธนาคาร ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 64.52                 13.20                 

รวม 384.52               438.20               

วงเงิน (ล้านบาท)
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บริษัทย่อย 

เจ้าหนี้ ประเภทสินเชื่อ 2555 2554 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี 23.00                 23.00                 MOR

ธนาคาร ทรัสต์รีซีทส์/เลตเตอร์ออฟเครดิต 281.40               -                     MLR

ธนาคาร ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42.21                 -                     

346.61               23.00                 

วงเงิน (ล้านบาท)

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั

ส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้

ค ํ้าประกนัในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน อีกทั้งบริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัสินเช่ือของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 

และ 12) 

15.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี้การค้า

กิจการอื่น 231,899,539.80  231,136,848.95  216,919,708.02  214,117,476.51  

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                     -                     31,883,701.24    33,383,020.47    

รวม 231,899,539.80  231,136,848.95  248,803,409.26  247,500,496.98  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 53,779,930.21    47,615,480.61    18,796,904.82    13,618,349.63    

เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน 1,773,639.12      121,623.50         1,702,359.12      -                     

เจ้าหนี้อื่น 6,135,967.23      4,051,357.70      3,772,579.98      207,226.55         

รวม 61,689,536.56    51,788,461.81    24,271,843.92    13,825,576.18    

รวมทั้งหมด 293,589,076.36  282,925,310.76  273,075,253.18  261,326,073.16  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 



     43  

16. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 17 92,440,664.33    48,357,478.08    88,132,664.33    43,341,478.08    

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18 155,978,893.89  176,607,426.72  48,762,541.48    84,453,374.32    

รวม 248,419,558.22  224,964,904.80  136,895,205.81  127,794,852.40  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

  

17. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 322,484,103.04  97,960,834.07    317,289,963.69  87,750,694.72    

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (92,440,664.33)   (48,357,478.08)   (88,132,664.33)   (43,341,478.08)   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 230,043,438.71  49,603,355.99    229,157,299.36  44,409,216.64    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

ยอดยกมา 97,960,834.07    148,528,312.15  87,750,694.72    133,302,172.80  

เพิ่มขึ้น 275,062,747.05  -                     275,062,747.05  -                     

ลดลง (50,539,478.08)   (50,567,478.08)   (45,523,478.08)   (45,551,478.08)   

ยอดคงเหลือ 322,484,103.04  97,960,834.07    317,289,963.69  87,750,694.72    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

อ้างอิง

วงเงิน เจ้าหนี้ 2555 2554 2555 2554 ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย การชําระหนี้

บริษัท

1 ธนาคาร 43.88      95.07      29.51      65.65      มี.ค. 2552 - มี.ค. 2557 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 3.01 ล้านบาท

2 ธนาคาร 35.00      35.00      14.90      22.10      ส.ค. 2552 - ส.ค. 2558 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 72

งวด ๆ ละ 0.60 ล้านบาท

3 ธนาคาร 30.00      -          7.50         -         ก.พ. 2555 - ก.พ. 2564 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 108

งวด ๆ ละ 0.32 ล้านบาท

4 ธนาคาร 150.00    -          136.66    -         ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2562 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 78

งวด ๆ ที่ 1 - 77 งวดละ 0.32 ล้าน

บาท และงวดที่ 78 งวดละ 2.16

ล้านบาท

5 ธนาคาร 130.90    -          128.72    -         ธ.ค. 2555 - ธ.ค. 2560 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 54

งวด ๆ ละ 2.18 ล้านบาท

รวม 389.78    130.07    317.29    87.75      

บริษัทย่อย

6 ธนาคาร 20.00      20.00      3.30         7.31        ต.ค. 2551 - ต.ค. 2556 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.33 ล้านบาท

7 ธนาคาร 5.00        5.00        1.89         2.90        ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2557 MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.08 ล้านบาท

8 ธนาคาร 15.00      -          -          -         -  MLR ชําระเงินต้นรายเดือน จํานวน 60

งวด ๆ ละ 0.25 ล้านบาท

รวม 40.00      25.00      5.19         10.21      

รวมทั้งหมด 429.78    155.07    322.48    97.96      

วงเงิน มูลหนี้

ล้านบาท

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั

ส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงินในนามส่วนตวัเต็มวงเงิน นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อยในนาม

บริษทัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 4 และ 12) 
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18. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 142,605,317.49   32,605,836.22     175,211,153.71   35,388,965.08     7,669,880.76       43,058,845.82     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 - 5 381,928,833.70   43,176,690.71     425,105,524.41   88,853,504.04     7,792,574.69       96,646,078.75     239,185,695.79   28,693,779.01     267,879,474.80   118,915,993.06   14,788,792.49     133,704,785.55   

524,534,151.19   75,782,526.93     600,316,678.12   124,242,469.12   15,462,455.45     139,704,924.57   395,411,831.64   53,426,151.00     448,837,982.64   184,072,703.28   26,377,607.95     210,450,311.23   

สัญญาขายและเช่ากลับคืน

1 13,373,576.40     645,078.56          14,018,654.96     13,373,576.40     645,078.56          14,018,654.98     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 1,687,519.76       17,169.40            1,704,689.16       1,687,519.76       17,169.40            1,704,689.15       16,178,336.19     688,967.93          16,867,304.12     16,178,336.19     688,967.93          16,867,304.12     

15,061,096.16     662,247.96          15,723,344.12     15,061,096.16     662,247.96          15,723,344.13     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

1 155,978,893.89   33,250,914.78     189,229,808.67   48,762,541.48     8,314,959.32       57,077,500.80     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 - 5 383,616,353.46   43,193,860.11     426,810,213.57   90,541,023.80     7,809,744.09       98,350,767.90     255,364,031.98   29,382,746.94     284,746,778.92   135,094,329.25   15,477,760.42     150,572,089.67   

539,595,247.35   76,444,774.89     616,040,022.24   139,303,565.28   16,124,703.41     155,428,268.70   431,971,458.70   56,326,243.01     488,297,701.71   219,547,703.57   29,244,566.74     248,792,270.31   

2554

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



     46  

กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน เพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า และยานพาหนะ กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ 

ละ 5.17 ลา้นบาท และ 13.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี จาํนวนเงิน 155.98 ลา้นบาท (ปี 2554: 176.61 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 48.76 ลา้นบาท (ปี 

2554: 84.45 ลา้นบาท) สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงภายใตห้น้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินบางส่วนในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงินไดก้าํหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินเม่ือครบกาํหนดตามมูลค่าหรือ

อตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากกลุ่มบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้นหน้ีสิน

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

ในระหวา่งปี 2555 บริษทัไดข้ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน ทั้งน้ีบริษทั

ไดรั้บเงินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงิน 53.43 ลา้นบาท 

19. หนีสิ้นตามสัญญาซ้ือกลบัคนื 

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 60,110,913.64           60,110,913.64           

ประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง 35,671,298.36           29,660,206.99           

รวม 95,782,212.00           89,771,120.63           

งบการเงินรวม

บาท

 

เม่ือ 0วนัท่ี 0 16 ธนัวาคม 2539 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดท้าํการขายทรัพยสิ์นให้กบัลูกคา้ โดยการทาํสัญญา

เช่าการเงินผา่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทัยอ่ยเขา้ร่วมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา  

เม่ือ 0วนัท่ี 0 8 ตุลาคม 2544 บริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือตกลงรับสภาพหน้ีกบับริษทัลีสซ่ิง เน่ืองจากลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน

สัญญา จาํนวนเงิน 73.62 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับสภาพหน้ี โดย

เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินดงักล่าวในนามส่วนตวัเตม็วงเงิน  

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกบญัชีบริษทัผูเ้ช่าตามสัญญาดงักล่าวเป็นลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือกลบัคืนแสดงภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียน จาํนวน

เงิน 45.82 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 8) ตามจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระหน้ีแทน โดยมีมูลหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยจะเรียกร้องคืน จาํนวนเงิน 68.20 

ลา้นบาท 
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ในปี 2544 บริษทัลีสซ่ิงไดย้ืน่ฟ้องร้องดาํเนินคดีกบับริษทัผูเ้ช่า และปี 2546 ศาลชั้นตน้ไดพิ้พากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ย

รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.96 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2549 บริษทัยอ่ยไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือรับสภาพหน้ี เก่ียวกบัเง่ือนไขการชาํระหน้ี 

ในปี 2550 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัผูเ้ช่าและบริษทัยอ่ยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบร่วมกนัในการจ่ายชาํระเงินใหแ้ก่

บริษทัลิสซ่ิง จาํนวนเงิน 5.40 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2549 จนถึงวนัฟ้องและ

อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ิน ทั้งน้ี คดีความดงักล่าวเป็นอนัถึงท่ีสุดแลว้ 

ผลของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระหน้ีบางส่วนไปแลว้เกินสมควร บริษทัย่อยจึงได้

ระงบัการจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียตามสัญญารับสภาพหน้ี โดยบริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืน

จากการชาํระหน้ีท่ีสูงเกินไป จาํนวนทุนทรัพย ์49.60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 32.1) 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายและค่าเบ้ียปรับตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ จาํนวน

เงิน 35.67 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 32.1) ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทบญัชีประมาณการหน้ีสินดงักล่าวเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

20. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 7,365,935.59      8,550,763.03      4,424,963.58      6,276,038.02      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 7,365,935.59      8,550,763.03      4,424,963.58      6,276,038.02      

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

2555 2554 2555 2554

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 8,550,763.03    8,006,123.00    6,276,038.02    5,780,810.00    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:

     ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,634,349.45    1,677,846.98    1,040,752.13    1,180,276.38    

     ต้นทุนดอกเบี้ย 308,001.11       300,727.72       235,351.43       216,780.31       

     ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                    (8,900.00)          -                    (4,750.00)          

หนี้สินลดลงจากการเกษียณและเลิกจ้าง (3,127,178.00)  (1,425,034.67)  (3,127,178.00)  (897,078.67)     

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,365,935.59    8,550,763.03    4,424,963.58    6,276,038.02    

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังานท่ี

เกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกว่าอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 วนั 

หรือ 10 เดือน 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

2555 2554

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3.75 3.75

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 5 5

อัตราทุพพลภาพ 5 ของอัตรามรณะ 5 ของอัตรามรณะ

ร้อยละ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

สะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการจาก

ตารางมรณะปี 2540 
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21. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัท 

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 

จ่ายเงนิปันผล 

จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 56.25 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.01388889 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 6.25 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 62.50 ลา้นบาท 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 27 

ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ในอตัราหุ้นละ 40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุน้ละ 200 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 มีมติใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุน้ละ 4 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุน้ละ 200 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ไดใ้ห้

สัตยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 มีมติให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน

อตัราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 0.75 ลา้นบาท โดยท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ไดใ้หส้ัตยาบนัในการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ 
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22. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้ สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจด

ทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล

ไม่ได ้

23. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

24. รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

รายได้จากการขายและบริการอื่น 1,827,913.89     999,714.92        19,861,474.09   19,114,757.24   

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 16,878,756.05   -                    16,878,756.05   -                    

กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 120,000.00        -                    120,000.00        -                    

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 980,424.34        -                    980,424.34        -                    

เงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 14,307,945.20   -                    14,307,945.20   -                    

อื่น ๆ 8,353,809.76     3,375,171.86     1,691,148.68     699,712.21        

รวม 42,468,849.24   4,374,886.78     53,839,748.36   19,814,469.45   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ซื้อสินค้า 605,862,690.05  402,224,546.84  605,862,690.05  402,224,546.84  

วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 13,144,914.28    16,723,391.23    13,272,204.28    16,723,391.23    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 150,656,468.21  137,642,551.12  63,468,254.34    55,051,009.47    

ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง 74,752,474.09    77,936,175.30    2,670,991.39      2,463,044.05      

ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 8,107,398.28      7,658,638.05      2,848,559.66      2,528,087.74      

ค่าเบี้ยประกันภัย 5,932,425.38      5,426,962.12      1,745,288.77      1,544,961.63      

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 18,452,851.00    15,565,863.86    1,575,800.87      1,224,902.83      

ค่าเสื่อมราคา 146,473,254.66  113,635,914.08  68,787,875.06    59,068,124.14    

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 27,175,949.53    10,595,494.62    16,780,713.48    5,711,231.67      

ค่าธรรมเนียม 9,615,585.05      7,312,896.71      6,955,678.92      5,076,043.99      

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 2,413,367.95      10,103,963.51    2,344,100.85      255,931.85         

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                     12,651,091.13    -                     12,651,091.13    

ประมาณการหนี้สิน 6,011,091.37      6,011,091.37      -                     -                     

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

26. ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

2555 2554 2555 2554

ดอกเบี้ยจ่าย 59,139,814.46   48,849,252.34   34,460,673.77   34,509,368.28   

บวก ต้นทุนทางการเงิน 416,998.50        573,970.70        400,600.00        201,436.00        

รวม 59,556,812.96   49,423,223.04   34,861,273.77   34,710,804.28   

หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (989,140.31)      -                    (989,140.31)      -                    

สุทธิ 58,567,672.65   49,423,223.04   33,872,133.46   34,710,804.28   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง

ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน

ของกลุ่มบริษทั ในปี 2555 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.10 ลา้นบาท (ปี 2554: 1.85 ลา้นบาท) ในงบ

การเงินรวม และจาํนวนเงิน 0.94 ลา้นบาท (ปี 2554: 0.96 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

28. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณข้ึนในอตัราท่ีกาํหนดโดยกรมสรรพากร 

หลงัจากบวกกลบัดว้ยสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีเงินไดแ้ละหักดว้ยรายไดท่ี้

ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมเป็นเงินได ้และกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาจากปีก่อน ๆ ท่ียงัสามารถใชป้ระโยชน์

ทางภาษีได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงิน 89.64 ลา้นบาท (ปี 2554: 83.82 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 

จาํนวนเงิน 104.82 ลา้นบาท (ปี 2554: 353.82 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยกลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายทั้ง

จาํนวนในบญัชี และบนัทึกภาระส่วนท่ีคา้งจ่ายเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

การลดภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

บริษัท 

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 

กลุ่มบริษัท 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 

ธนัวาคม 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิสาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลา

บญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 



     53  

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

29.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

29.1.1 จ่ายชาํระตามสัญญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 

29.1.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

29.1.3 จ่ายชาํระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อตัราค่าบริการเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 

29.1.4 จ่ายชาํระตามสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน และค่าออกแบบ จาํนวนเงิน 27.69 ลา้นบาท 

29.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท  

29.3 เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดใชแ้ลว้ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ จาํนวนเงิน 0.94 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

29.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี 

29.4.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 337.43 

ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.4.2 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของลกูคา้ มูลหน้ีคงเหลือ จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

29.5 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

29.5.1 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.31 

ลา้นบาท  

29.5.2 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 1.25 ลา้นบาท 

29.5.3 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยัและรักษาความสะอาด อตัราค่าบริการเดือนละ 0.31 ลา้นบาท 

29.5.4 จ่ายชาํระค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน จาํนวนเงิน 0.71 ลา้นบาท 

29.6 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท  
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29.7 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

29.7.1 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 

จาํนวนเงิน 36.34 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.7.2 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 

จาํนวนเงิน 6.44 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

29.7.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ี ราคาทุนทรัพย ์

66.54 ลา้นบาท และจากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ชค็ จาํนวนเงิน 0.96 ลา้นบาท  

29.7.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญาจา้งและผิดนดัชาํระตาม

สัญญาเช่า จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท  

30. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึง

พิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

31. การเปิดเผยเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

31.1 การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด

และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั

พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปัน

ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

31.2 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินรวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

31.3 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการท่ี

คู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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31.3.1 ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

ผลดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด โดยบริษทัมิไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

31.3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของบริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

เยน (ญี่ปุ่น) -                0.43              -                0.43              

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -                7.22              -                8.72              

ดอลลาร์สิงค์โปร์ -                -                -                0.02              

ล้าน

2555 2554

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

           

31.3.3 ความเส่ียงด้านสินเช่ือทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ี

ระมดัระวงัและการกาํหนดวิธีการชาํระเงินจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ดงันั้น บริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ความเสียหายจากการเรียกชาํระหน้ีจากลกูหน้ีเหล่านั้นเกินกวา่จาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 

31.4 มูลค่ายุตธิรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงมีการใหสิ้นเช่ือระยะสั้นและหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วน

ใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากธนาคาร ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด จึงทาํให้

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
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32. คดฟ้ีองร้อง  

บริษัท 

32.1 บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั (กลุ่ม

บริษทั) และกรรมการบริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจาํเลยร่วม จาํนวนทุนทรัพย ์

66.54 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สัตยาบนัในการกระทาํของบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ในการขาย

ทรัพยสิ์นให้กบัลูกคา้ โดยการทาํสัญญาเช่าการเงินผ่านบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 

จาํกดั เขา้ร่วมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเช่าดงักล่าว อยา่งไรก็

ตาม บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดย้ืน่ฟ้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจากการชาํระมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป จาํนวน

ทุนทรัพย ์49.60 ลา้นบาท ทั้งน้ี ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งใหร้วมพิจารณาคดีทั้งสอง (ดูหมายเหตุ 19) 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฏาคม 2552 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั และกลุ่มบริษทัและกรรมการ

บริษทัร่วมกนัจ่ายชาํระหน้ี จาํนวนเงิน 60.11 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายอตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 25 มกราคม 2550 จนกวา่จะชาํระเสร็จ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ต่อ

ศาลอุทธรณ์  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัและกรรมการบริษทัไดถ้กูกรมบงัคบัคดีขออายดัสิทธิเรียกร้องเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เป็นระยะเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัรับหนงัสือแจง้การอายดัสิทธิเรียกร้องจากคดีความดงักล่าว รวมเป็นจาํนวนเงิน 42.00 ลา้น

บาท (ดูหมายเหตุ 5 และ 9) 

ทั้งน้ี บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายและค่าเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย

ตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” ทั้งจาํนวนแลว้ (ดูหมายเหตุ 19) อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัไดต้กลงว่าหากกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากคดีความดงักล่าว บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั จะเป็น

ผูรั้บผิดชอบผลเสียหายดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ประกอบกับผูบ้ริหารประเมินว่าบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จาํกัด มี

ความสามารถในการรองรับผลกระทบดงักล่าว 

บริษัทย่อย 

32.2 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บหนงัสือจากกรมบงัคบัคดี (ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548) แจง้ขอเลิก

สัญญาเช่าและให้บริษทัชาํระค่าเช่าให้กบัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์อง นายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ (ผูใ้ห้เช่า) โดยระบุวา่ ตามท่ี

บริษทัยอ่ยไดเ้ช่าท่ีดินโฉนดเลขท่ี 39562 จงัหวดัปทุมธานี และไดค้า้งค่าเช่าตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2545 จนถึงปัจจุบนั 

(30 กนัยายน 2548) รวม 44 งวด ดงันั้น สัญญาเช่าจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ้ 12 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์งเรียนมาเพื่อ

ขอบอกเลิกสัญญาเช่าฉบบัดงักล่าว และให้บริษทัยอ่ยส่งมอบทรัพยท่ี์เช่า (ท่ีดิน) พร้อมทั้งขนยา้ยบริวารออกจากพ้ืนท่ีและ

ชาํระค่าเช่าที่คา้งชาํระทั้งส้ิน จาํนวนเงิน 13.60 ลา้นบาท ต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 

2548 บริษทัยอ่ยไดย้ื ่นคาํร้องปฏิเสธหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์เนื่องจากบริษทัยอ่ยไม่เคยทาํสัญญาเช่าท่ีดิน

ดงักล่าวกบันายสุชิน สิทธิธีรรัตน์ ตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยก์ล่าวอา้งเพราะบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินตามโฉนด

ดงักล่าวขา้งตน้กบักรรมการบริษทัยอ่ย  
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บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายตามขอ้พิพาทดงักล่าวขา้งตน้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนที่ 1 บริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายเป็นรายเดือนดว้ยอตัราค่าเช่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าท่ีดินกบักรรมการบริษทั

ยอ่ย โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 บริษทัยอ่ยไดบ้อกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวแลว้ ซ่ึงตามสัญญาเช่าระบุวา่อาคารบนท่ีดิน

ท่ีเช่าจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่าหรือตอ้งร้ือถอนออกไป อยา่ง ไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดเ้จรจากบัผูใ้หเ้ช่าขอใหผู้ใ้หเ้ช่าซ้ืออาคารบน

ท่ีดินแทนการให ้เปล่าหรือร้ือถอน ผูใ้หเ้ช่าตกลงโดยขอชาํระราคาดว้ยการหกักลบหน้ีกบัค่าเช่าท่ีบริษทัยอ่ยติด คา้งชาํระอยู่

ตามท่ีไดต้กลงกนั อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ค่าเช่าคา้งจ่ายมียอดคงเหลือ จาํนวนเงิน 6.20 ลา้นบาท ซ่ึงค่าเช่า

คา้งจ่ายจาํนวนดงักล่าว กรรมการบริษทัย่อยจะยงัไม่รับชาํระจนกว่าขอ้พิพาทจะส้ินสุดและถา้หากเกิดความเสียหายกบั

บริษทัยอ่ยในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบริษทัยอ่ยจะสละสิทธิการรับเงินค่าเช่าจากบริษทัยอ่ย  

ส่วนที่ 2 บริษทัยอ่ยไดว้า่จา้งบริษทั ยเูค แวลูเอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระให้ประเมินราคาค่าเช่า

รายเดือนของท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหายเพ่ิมเติมเป็นรายเดือน ตามจาํนวน

ค่าเช่าต่อเดือนท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระไดป้ระเมินไวซ่ึ้งเป็นอตัราค่าเช่าตลาดต่อเดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยได้

ตั้งสาํรองเผือ่ความเสียหาย จาํนวนเงิน 10.67 ลา้นบาท  

ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเช่าคา้งจ่ายส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 รวมเป็นจาํนวนเงิน 16.87 ลา้น

บาท อยา่งไรกต็าม หากบริษทัยอ่ยเกิดความเสียหายข้ึนมากกวา่จาํนวนเงินท่ีไดต้ั้งสาํรองเผื่อความเสียหายดงักล่าว กรรมการ

บริษทัยอ่ยจะเป็นผูรั้บผดิชอบส่วนเกินนั้นทั้งจาํนวน 

32.3 บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทุนทรัพย ์จาํนวนเงินประมาณ 1.32 ลา้นบาท เม่ือ

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระเงิน  

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องโจทก ์ 

ปัจจุบนัคดีดงักล่าวกาํลงัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยคาดวา่จะไม่ไดรั้บผลเสียหาย

จากคดีความดงักล่าว 

32.4 บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ถกูฟ้องร้องขอ้หาความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค จาํนวนทุนทรัพย ์0.96 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2555 ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายกฟ้องโจทก ์ตามลาํดบั โจทกไ์ด้

ยืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎีกา  
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33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัดงัน้ี 

ก่อนจัด รายการจัด หลังจัด ก่อนจัด รายการจัด หลังจัด

ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 283,202,740.69   (277,429.93)         282,925,310.76   261,326,073.16   -                        261,326,073.16   

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -                        277,429.93          277,429.93          -                        -                        -                        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและการให้บริการ -                        956,402,152.74   956,402,152.74   -                        607,675,100.28   607,675,100.28   

รายได้จากการขาย 493,206,310.41   (493,206,310.41)  -                        510,660,178.41   (510,660,178.41)  -                        

รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง 463,195,842.33   (463,195,842.33)  -                        97,014,921.87     (97,014,921.87)    -                        

ต้นทุนขายและการให้บริการ -                        653,157,848.98   653,157,848.98   -                        491,745,937.78   491,745,937.78   

ต้นทุนขาย 350,624,712.62   (350,624,712.62)  -                        397,384,509.47   (397,384,509.47)  -                        

ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง 302,533,136.36   (302,533,136.36)  -                        94,361,428.31     (94,361,428.31)    -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

 

34. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
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