
  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแบบย่อของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่ม
บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติัเพ่ือจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลน้ี และได้
มีการปรับยอ้นหลงัผลกระทบของการใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว  

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้ 

 

 

(นายบรรจง พิชญประสาธน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147                                                                                                   

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2556



 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 



31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,597                       8,617                       55,837                     900                          271                          32,899                     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 4, 5 164,101                   179,914                   132,576                   118,290                   123,868                   60,119                     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 -                          -                          -                          95,500                     49,000                     30,000                     

สินคา้คงเหลือ 261,150                   254,840                   90,072                     262,021                   255,438                   91,226                     

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 26,044                     27,903                     16,346                     15,301                     17,570                     -                          

สินทรัพยไ์ม่หมนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย -                          -                          5 066                       -                          -                          6 455                       

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         3

สนทรพยไมหมุนเวยนทถอไวเพอขาย -                          -                          5,066                       -                          -                          6,455                       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 459,892                   471,274                   299,897                   492,012                   446,147                   220,699                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 6 21,033                     19,089                     2,817                       2,603                       2,554                       260                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          -                          174,991                   174,991                   174,991                   

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 322,840                   318,445                   -                          321,013                   316,612                   -                          

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,907,993                1,685,397                1,670,376                908,226                   942,224                   1,172,304                

เงินจ่ายล่วงหนา้ -                          279,615                   -                          -                          -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 9,471                       12,215                     27,630                     494                          3,484                       16,156                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 28,998                     25,668                     42,708                     9,861                       8,517                       13,220                     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,290,335                2,340,429                1,743,531                1,417,188                1,448,382                1,376,931                
รวมสินทรัพย์ 2,750,227                2,811,703                2,043,428                1,909,200                1,894,529                1,597,630                

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         3



31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 81,794                     375,290                   127,295                   66,626                     82,817                     118,789                   

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 4 320,076                   293,589                   282,925                   305,754                   273,075                   261,326                   

หนี้สินส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 10 266,250                   248,420                   224,965                   127,082                   136,895                   127,795                   

หนี้สินตามสญัญาซื้อกลบัคืน 97,264                     95,782                     89,771                     -                          -                          -                          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4 -                          -                          -                          120,600                   115,000                   73,000                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1 755                       336                          277                          -                          -                          -                          

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         4

ภาษเงนไดคางจาย 1,755                       336                          277                          -                          -                          -                          

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,717                     20,443                     17,828                     4,594                       7,371                       3,144                       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 781,856                   1,033,860                743,061                   624,656                   615,158                   584,054                   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 229,244                   230,043                   49,603                     228,610                   229,157                   44,409                     

หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระยะยาว 12 549,021                   383,616                   255,364                   79,664                     90,541                     135,094                   

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 1,220                       1,283                       1,483                       -                          -                          -                          

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,916                       7,366                       8,551                       4,647                       4,425                       6,276                       

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4 10,073                     10,004                     10,087                     698                          686                          359                          

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 797,474                   632,312                   325,088                   313,619                   324,809                   186,138                   

รวมหนีส้ิน 1,579,330                1,666,172                1,068,149                938,275                   939,967                   770,192                   

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         4



31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 506,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 506,250                   506,250                   450,000                   506,250                   506,250                   450,000                   

ทุนที่ออก - หุ้นสามญั 506,249,953 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 506,250                   506,250                   450,000                   506,250                   506,250                   450,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 209,554                   209,554                   209,554                   209,554                   209,554                   209,554                   

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2 39,196                     39,196                     39,196                     -                          -                          -                          
กาํไรสะสม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         5

กาไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22,511                     22,511                     15,209                     22,511                     22,511                     15,209                     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2 393,386                   368,020                   261,320                   232,610                   216,247                   152,675                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,170,897                1,145,531                975,279                   970,925                   954,562                   827,438                   
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,750,227                2,811,703                2,043,428                1,909,200                1,894,529                1,597,630                

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         5



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 311,118            305,629            224,800            240,144            

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 (231,917)           (204,540)           (192,253)           (202,383)           

กาํไรขั้นต้น 79,201              101,089            32,547              37,761              

รายไดอ่ื้น  4 12,996              11,025              17,748              16,147              

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 4 (10,697)             (10,620)             (5,264)               (4,511)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (28,259)             (24,812)             (16,296)             (14,269)             

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (18,758)             (13,141)             (9,382)               (8,915)               

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 34,483              63,541              19,353              26,213              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2, 13 (9,117)               (14,130)             (2,990)               (5,970)               
กาํไรสําหรับงวด 25,366              49,411              16,363              20,243              

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    
กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 25,366              49,411              16,363              20,243              

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 2, 3 0.050                0.098                0.032                0.040                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 2, 3 506,249,953     506,249,953     506,249,953     506,249,953     

บริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        6



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 506,250                   209,554                   39,196                                22,511                      357,088                   1,134,599                

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                           -                                      -                           10,932                      10,932                      

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว้ 506,250                   209,554                   39,196                                22,511                      368,020                   1,145,531                

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                                      -                           25,366                      25,366                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 506,250                   209,554                   39,196                                22,511                      393,386                   1,170,897                

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

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                           -                                      -                           26,147                      26,147             

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว้ 450,000                   209,554                   39,196                                15,209                      261,320                   975,279                   

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                                      -                           49,411                      49,411                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 450,000                   209,554                   39,196                                15,209                      310,731                   1,024,690                

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 506,250                   209,554                   22,511                      212,763                   951,078                   

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                           -                           3,484                        3,484                        

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว้ 506,250                   209,554                   22,511                      216,247                   954,562                   

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           16,363                      16,363                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 506,250                   209,554                   22,511                      232,610                   970,925                   

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

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 2 -                           -                           -                           16,156                      16,156                      

ยอดยกมาที่ปรับปรุงแลว้ 450,000                   209,554                   15,209                      152,675                   827,438                   

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                           -                           -                           20,243                      20,243                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 450,000                   209,554                   15,209                      172,918                   847,681                   

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 34,483                   63,541                   19,353                   26,213                   

ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)

  กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 47,071                   30,555                   19,790                   15,645                   

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) (90)                        769                        -                        -                        

กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (624)                      (120)                      (624)                      (120)                      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                        613                        -                        -                        

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (26)                        (190)                      -                        (190)                      

ประมาณการหน้ีสิน 1,482                     1,499                     -                        -                        

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (8,127)                   (3,347)                   (8,127)                   (3,347)                   

ดอกเบ้ียรับ (164)                      (6)                          (1,280)                   (486)                      

ดอกเบ้ียจ่าย 18,758                   12,941                   9,382                     8,715                     

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 550                        464                        222                        323                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 93,313                   106,719                 38,716                   46,753                   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 15,915                   (61,100)                 6,731                     (61,040)                 

สินคา้คงเหลือ 24,105                   14,541                   10,322                   42,587                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,859                     5,286                     2,268                     5,406                     

เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (1,943)                   (5)                          (49)                        (3)                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 55                          (26)                        (9)                          (27)                        

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 34,102                   (70,291)                 39,676                   (52,550)                 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,726)                   (3,739)                   (2,778)                   (82)                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 68                          (340)                      13                          -                        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 161,748                 (8,955)                   94,890                   (18,956)                 

รับดอกเบ้ีย 151                        5                            127                        632                        

เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                        20,739                   -                        5,693                     

จ่ายภาษีเงินได้ (8,401)                   (7,128)                   (1,334)                   (1,235)                   

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 153,498                 4,661                     93,683                   (13,866)                 

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                        -                        (46,500)                 24,000                   

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (62,460)                 (11,080)                 (6,474)                   (5,325)                   

เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 165                        650                        -                        650                        

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (62,295)                 (10,430)                 (52,974)                 19,325                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (21,709)                 23,214                   (16,191)                 8,854                     

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        18,500                   15,500                   

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (12,900)                 (5,000)                   

เงินรับจากสญัญาขายและเช่าคืนและสญัญาเช่าการเงิน 22,500                   33,178                   -                        -                        

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (63,108)                 (48,538)                 (13,295)                 (25,925)                 

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,337                   2,500                     13,337                   2,500                     

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (22,533)                 (12,090)                 (21,279)                 (10,836)                 

จ่ายดอกเบ้ีย (19,710)                 (12,987)                 (8,252)                   (8,294)                   

จ่ายเงินปันผล -                        (4)                          -                        (4)                          

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91,223)                 (14,727)                 (40,080)                 (23,205)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (20)                        (20,496)                 629                        (17,746)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 8,617                     55,837                   271                        32,899                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 8,597                     35,341                   900                        15,153                   

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

1.  บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าไปเป็นสินคา้เพ่ือขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 16.28 ลา้นบาท (งวด 2555: 32.28

     ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 29.79 ลา้นบาท (งวด 2555: 4.23 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม

2.  บริษทัและบริษทัยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าราคาทุน จาํนวนเงิน 290.33 ลา้นบาท (งวด 2555: 85.67 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม โดยจ่าย

     ชาํระเงินสด  จาํนวนเงิน 58.09 ลา้นบาท (งวด 2555: 10.74 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเหลือไดท้าํสญัญาเช่าการเงิน

3.  บริษทัยอ่ยไดร้วมดอกเบ้ียเงินกูย้ืม จาํนวนเงิน 1.46 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า

4.  ในงวด 2555 บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 22.05 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

5. บริษทัไดโ้อนส่วนปรับปรุงท่ีดินมูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 4.40 ลา้นบาท ไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556

หน่วย: พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

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. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล เพ่ือให้
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงินระหวา่งกาล
น้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

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

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต  
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เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

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

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2556 2555 2555

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

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

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

สัดส่วนเงินลงทุน

31 มีนาคม

 
รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน
การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมากบั
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวเป็นการ
รวมกิจการท่ีมีผูถื้อหุน้เดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยส่วนเกินดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนผูถื้อหุน้ 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

ในไตรมาสแรกปี 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบติั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินโดยรวม และผลการดาํเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี  
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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 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน
สินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ขา้งตน้
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้บริษทัตอ้งไดรั้บหรือจ่ายในอนาคต 
ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐาน
ภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงมีการปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ
วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 

2556 2555 2555 2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ

   ตดับญัชี เพิ่มขึ้น 9,471             12,215           27,630           494                3,484             16,156           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ

   ตดับญัชี เพิ่มขึ้น 1,220             1,283             1,483             -                -                -                

กาํไรสะสม เพ่ิมข้ึน 8,251             10,932           26,147           494                3,484             16,156           

 

พนับาท

2556 2555 2556 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน

   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เพ่ิมข้ึน 2,681                 7,257                 2,990                 5,970                 

กาํไรสาํหรับงวด ลดลง (2,681)                (7,257)                (2,990)                (5,970)                

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาทต่อหุน้) (0.0053)              (0.0143)              (0.0059)              (0.0118)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
บญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/ 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชก้ารตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัดงักล่าว 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบั
รายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั คือ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรประจาํงวดท่ีตอ้งเสียภาษี และการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในงวดก่อน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกทุกรายการและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นบริษทัมี
ความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระ
หน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีเท่าท่ีจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยปรับจาํนวนหุน้สามญัเพ่ือ
สะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผล 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     30,017               9,951                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     1,280                 1,600                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     297                    7,473                 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     317                    233                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     -                     1                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     9                        -                     

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     58                      -                     

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     8,677                 50,285               

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     1,270                 482                    

รายไดอ้ื่น -                     -                     1,250                 1,463                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     9                        -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     151                    103                    

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     463                    2,811                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     170                    1,407                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     1,262                 6,784                 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     -                     16                      

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     131                    50                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     4,866                 5,020                 

รายไดอ้ื่น -                     -                     1,465                 1,682                 

ซ้ือสินคา้ -                     -                     33,750               6,390                 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     687                    588                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -                     -                     46                      176                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     123                    -                     

ดอกเบ้ียจ่าย -                     -                     538                    418                    

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2556 2555 2556 2555

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน

บริษทั เครน แดง จาํกดั

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,114                 -                     76                      -                     

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 11                      -                     -                     -                     

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ค่าเช่า -                     150                    -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,895                 7,180                 8,768                 7,042                 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 514                    304                    514                    304                    

รวม 9,409                 7,484                 9,282                 7,346                 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี   

2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

เงินมดัจาํรับ -                     -                     96                      96                      

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     -                     8                        

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2556 2555 2556 2555

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     1,308                 168                    

ลูกหน้ีอื่น -                     -                     -                     15,888               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -                     -                     151                    -                     

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     154                    23                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     593                    113                    

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                 5,000                 -                     -                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,200                 6,200                 -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     1,775                 2,092                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     53,416               62,744               

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     334                    19                      

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     4,575                 3,894                 

บริษทั เครน แดง จาํกดั 557                    -                     -                     -                     

รวม 557                    -                     60,100               68,749               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     4,057                 3,898                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     14                      5                        

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                     -                     6,182                 9,454                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     26,835               18,527               

บริษทั เครน แดง จาํกดั 2                        -                     -                     -                     

รวม 2                        -                     37,088               31,884               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 95,500                  49,000                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

2556 2555

ยอดยกมา 49,000                  30,000                  

เพิ่มข้ึน 49,000                  -                       

ลดลง (2,500)                  (24,000)                

ยอดคงเหลือ 95,500                  6,000                    

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลกูคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 
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เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     9,000                 

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั 25,700               19,100               

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 94,900               86,900               

รวม 120,600             115,000             

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

2556 2555

ยอดยกมา 115,000             73,000               

เพิ่มข้ึน 18,500               15,500               

ลดลง (12,900)              (5,000)                

ยอดคงเหลือ 120,600             83,500               

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั และ บริษทั เดอะเครน 
เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสําหรับลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกู้
เบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน  

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษัท 

บริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 546.87 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษทัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 63 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 9 และ 11) 
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บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 33.66 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวน
เงิน 5.96 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 15) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าตามบญัชี
คงเหลือ จาํนวนเงิน 578.58 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั (ดูหมายเหตุ 9 และ 11)  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้ทางตรง

บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  

 หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

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

 
ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการคา้

     กิจการอื่น 167,105             184,069             56,811               36,311               

     กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 557                    -                     60,100               68,749               

รวม 167,662             184,069             116,911             105,060             

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,645)              (26,735)              (22)                     (22)                     

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 141,017             157,334             116,889             105,038             

รายไดค้า้งรับ 17,161               14,123               1,308                 168                    

เงินทดรองจ่าย 808                    3,275                 93                      2,662                 

ลูกหน้ีอื่น 7,401                 7,356                 -                     15,888               

อื่น ๆ -                     112                    -                     112                    

รวม 25,370               24,866               1,401                 18,830               

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,286)                (2,286)                -                     -                     

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 23,084               22,580               1,401                 18,830               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 164,101             179,914             118,290             123,868             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระ
ไดด้งัน้ี 

2556 2555 2556 2555

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,325               50,808               540                    1,244                 

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 102,629             100,742             53,982               31,065               

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 3,624                 2,789                 392                    980                    

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 1,979                 3,241                 1,875                 3,022                 

      มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 26,548               26,489               22                      -                     

      รวม 167,105             184,069             56,811               36,311               

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 154                    -                     7,278                 11,305               

   เกินกาํหนดชาํระ

      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 403                    -                     15,373               18,308               

      มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน -                     -                     17,157               10,372               

      มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน -                     -                     19,621               24,127               

      มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป -                     -                     671                    4,637                 

      รวม 557                    -                     60,100               68,749               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 29,021                           22                                  
หัก กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ (90)                                -                                
ยอดคงเหลือ 28,931                           22                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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6. เงนิสดและเงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั 

เงินสดและเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 2556 2555 2556 2555 หลกัประกนั/ภาระผกูพนั
ฝากประจาํ 507                      2,880                   270                      264                      หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า/หลกัประกนั
ออมทรัพย/์กระแสรายวนั/ประจาํ 8,190                   16,209                 -                       2,290                   การปฏิบตัิงานตามสญัญาวา่จา้ง/

กรมบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง
เงินถูกอายดัสิทธิเรียกร้อง 12,336                 -                       2,333                   -                       กรมบงัคบัคดีอายดัสิทธิเรียกร้อง

21,033                 19,089                 2,603                   2,554                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 
กลุ่มบริษทัไดถู้กกรมบงัคบัคดีขออายดัสิทธิเรียกร้องเงินฝากสถาบนัการเงิน ตามคดีความฟ้องร้องซึ่งกลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหนี้ในฐานะจาํเลยร่วม 
จาํนวนเงินรวมตามหนงัสือแจง้การอายดัสิทธิเรียกร้อง จาํนวนเงิน 42.00 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 17.22 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 สถาบนัการเงินไดน้าํส่งเงินฝากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัใหแ้ก่กรมบงัคบัคดีตามหนงัสือดงักล่าว จาํนวนเงิน 12.34 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 2.33 ลา้น
บาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2556 2555 2556 2555 2556 2555
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100         100         25,000            25,000            24,999            24,999            
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100         100         25,000            25,000            24,999            24,999            
บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั 100         100         25,000            25,000            25,000            25,000            
บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั 100         100         100,000          100,000          99,993            99,993            
รวม 175,000          175,000          174,991          174,991          

ราคาทุนทุนชาํระแลว้
พนับาท

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

 
8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,685,397                      942,224                         

ซ้ือเพิ่มข้ึน / โอนเขา้ - ราคาทุน 319,263                         6,474                             

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (49,602)                          (20,682)                          

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (47,065)                          (19,790)                          
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 1,907,993                      908,226                         

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

9. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

เงินเบิกเกินบญัชี 21,794               28,679               6,626                 7,993                 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 60,000               65,000               60,000               65,000               

ทรัสตรี์ซีทส์ -                     281,611             -                     9,824                 
รวม 81,794               375,290             66,626               82,817               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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10. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11 84,044               92,441               80,738               88,133               

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 12 182,206             155,979             46,344               48,762               
รวม 266,250             248,420             127,082             136,895             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

  
11. เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

2556 2555 2556 2555

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 313,288             322,484             309,348             317,290             
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (84,044)              (92,441)              (80,738)              (88,133)              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 229,244             230,043             228,610             229,157             

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

2556 2555 2556 2555

ยอดยกมา 322,484             97,961               317,290             87,751               

เพิ่มข้ึน 13,337               2,500                 13,337               2,500                 

ลดลง (22,533)              (12,090)              (21,279)              (10,836)              
ยอดคงเหลือ 313,288             88,371               309,348             79,415               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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12.  หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หนี้สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า

สัญญาเช่าการเงิน

1 171,666             45,250               216,916             35,804               7,040                 42,844               142,605             32,606               175,211             35,388               7,670                 43,058               

2 - 5 549,021             68,963               617,984             79,664               6,272                 85,936               381,929             43,177               425,106             88,853               7,793                 96,646               

720,687             114,213             834,900             115,468             13,312               128,780             524,534             75,783               600,317             124,241             15,463               139,704             

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 10,540               386                     10,926               10,540               386                     10,926               13,374               645                     14,019               13,374               645                     14,019               

2 - 5 -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,687                 17                       1,705                 1,688                 17                       1,705                 

10,540               386                     10,926               10,540               386                     10,926               15,061               662                     15,724               15,062               662                     15,724               

รวม

1 182,206             45,636               227,842             46,344               7,426                 53,770               155,979             33,251               189,230             48,762               8,315                 57,077               

2 - 5 549,021             68,963               617,984             79,664               6,272                 85,936               383,616             43,194               426,810             90,541               7,810                 98,351               

731,227             114,599             845,826             126,008             13,698               139,706             539,595             76,445               616,040             139,303             16,125               155,428             

2555

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ในงวด 2556 บริษทัไดข้ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่าใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน ทั้งนี้บริษทัไดร้ับเงินตามสัญญาเช่า จาํนวนเงิน 22.50 ลา้นบาท (งวด 2555: 33.18 
ลา้นบาท) 
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13. ภาษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหวา่งกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

2556 2555 2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 6,436                 6,873                 -                     -                     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ท่ีเกิดจากการลดอตัราภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง -                     3,411                 -                     2,108                 

กบัผลแตกต่างชัว่คราว

ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและการกลบัรายการ 2,681                 3,846                 2,990                 3,862                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,117                 14,130               2,990                 5,970                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

14. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น บริษทัมีส่วน
งานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์เดียวกนั คือในประเทศไทย 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

15.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

15.1.1 จ่ายชาํระตามสัญญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 

15.1.2 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ลา้นบาท 

15.1.3 จ่ายชาํระตามสัญญาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย อตัราค่าบริการเดือนละ 0.03 ลา้นบาท 
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15.1.4 จ่ายชาํระตามสัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน และค่าออกแบบ จาํนวนเงิน 29.17 ลา้นบาท 

15.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท  

15.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

15.3.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 546.87  
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

15.3.2 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของลกูคา้ มูลหน้ีคงเหลือ จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท 

15.3.3 จากการถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผดิสัญญาจา้ง ราคาทุนทรัพย ์1 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย 

15.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

15.4.1 จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลกูสร้างกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.31 ลา้น
บาท  

15.4.2 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.95 ลา้นบาท 

15.4.3 จ่ายชาํระตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยัและรักษาความสะอาด อตัราค่าบริการเดือนละ 0.32 ลา้นบาท 

15.5 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชใ้นการคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท  

15.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

15.6.1 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 33.66 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

15.6.2 จากการเขา้ร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 5.96 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

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

15.6.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญาจา้งและผิดนดัชาํระตาม
สัญญาเช่า จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท  
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16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

จ่ายเงนิปันผล 

- จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัราส่วน 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เป็นจาํนวนเงินรวม 72.32 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.01587302 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 8.04 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 80.36 ลา้นบาท 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 506,250,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 506,249,953 บาท โดยการตดั
หุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 47 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษใหบ้ริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 506,249,953 บาท เป็นจาํนวนเงิน 578,571,375 บาท โดยการออก
หุน้สามญัจาํนวน 72,321,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
และวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ตามลาํดบั  

17. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 
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