
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ

ทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมาย

เหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเฉพาะกิจการของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วน

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ในระหว่างงวด 2556 กลุ่มบริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาด
เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การปรับยอ้นหลงัผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว ซ่ึงขา้พเจา้
ไดส้อบทานรายการปรับปรุงดงักล่าวและขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวมีความเหมาะสม และไดน้าํไปปรับปรุงโดย
ถูกตอ้งตามควรแลว้ 

ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตขา้งตน้ 

 

 

(นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429                                                                                                     

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2557



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 298,270               374,014               178,960               238,480               

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (211,091)              (269,492)              (156,010)              (195,043)              

กาํไรข้ันต้น 87,179                 104,522               22,950                 43,437                 

รายไดอ่ื้น  3,514                   3,363                   6,038                   8,116                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ (11,113)                (12,198)                (6,097)                  (4,272)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (32,405)                (41,449)                (20,382)                (30,946)                

ตน้ทุนทางการเงิน (12,112)                (17,631)                (2,761)                  (8,939)                  

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 35,063                 36,607                 (252)                     7,396                   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4 (6,729)                  (8,105)                  (91)                       (2,126)                  

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 28,334                 28,502                 (343)                     5,270                   

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                       -                       

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 28,334                 28,502                 (343)                     5,270                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 3, 4

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.045                   0.045                   (0.001)                  0.008                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 626,783,520        626,783,520        626,783,520        626,783,520        

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         6



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5 568,871               685,132               357,504               463,280               

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 5 (395,077)              (501,409)              (303,808)              (387,296)              

กาํไรข้ันต้น 173,794               183,723               53,696                 75,984                 

รายไดอ่ื้น  5, 10 165,768               5,307                   173,102               14,812                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 5 (23,927)                (22,895)                (12,731)                (9,536)                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 (62,142)                (58,656)                (39,172)                (36,190)                

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (25,189)                (36,389)                (6,250)                  (18,321)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 228,304               71,090                 168,645               26,749                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4, 18 (42,837)                (18,901)                (33,926)                (5,814)                  

กาํไรสําหรับงวด 185,467               52,189                 134,719               20,935                 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                       -                       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 185,467               52,189                 134,719               20,935                 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 3, 4

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.296                   0.083                   0.215                   0.033                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 626,783,520        626,783,520        626,783,520        626,783,520        

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         7



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2557 578,570                  209,554                39,196                                  25,529                  329,144                1,181,993             

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                        -                                        -                        185,467                185,467                

เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 48,214                    -                        -                                        -                        -                        48,214                  

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                        -                                        -                        (53,571)                 (53,571)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2557 626,784                  209,554                39,196                                  25,529                  461,040                1,362,103             

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2556 506,250                  209,554                39,196                                  22,511                  339,928                1,117,439             

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม -                          -                        -                                        -                        52,189                  52,189                  

เพิ่มทุนหุน้สามญั 72,320                    -                        -                                        -                        -                        72,320                  

เงินปันผลจ่าย -                          -                        -                                        -                        (80,357)                 (80,357)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2556 578,570                  209,554                39,196                                  22,511                  311,760                1,161,591             

กาํไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2557

พนับาท

งบการเงินรวม

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 578,570                  209,554                  25,529                    184,482                  998,135                  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

   กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          134,719                  134,719                  

เพิ่มทุนหุน้สามญั 17 48,214                    -                          -                          -                          48,214                    

เงินปันผลจ่าย 17 -                          -                          -                          (53,571) (53,571)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 626,784                  209,554                  25,529                    265,630                  1,127,497               

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 506,250                  209,554                  22,511                    207,511                  945,826                  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                          20,935                    20,935                    

เพิ่มทุนหุน้สามญั 72,320                    -                          -                          -                          72,320                    

เงินปันผลจ่าย -                          -                          -                          (80,357) (80,357)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 578,570                  209,554                  22,511                    148,089                  958,724                  

กาํไรสะสม

บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 228,304            71,090              168,645            26,749              
ปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
  กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 103,822            97,244              37,587              39,167              
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 208                   1,453                42                     -                    
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -                    (624)                  -                    (624)                  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,536                -                    -                    -                    
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (154,552)           (29)                    (153,619)           -                    
ประมาณการหน้ีสิน 2,981                2,981                -                    -                    
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (2,807)               7,514                (2,811)               7,514                
กาํไรจากการจาํหน่ายและปรับมูลค่าเงินลงทุน (1,365)               -                    (1,365)               -                    
ดอกเบ้ียรับ (322)                  (475)                  (2,678)               (3,263)               
ดอกเบ้ียจ่าย 25,188              36,385              6,250                18,321              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,738                2,287                640                   1,117                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 204,731            217,826            52,691              88,981              

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (67,779)             (44,678)             (95,019)             (30,311)             
สินคา้คงเหลือ 181,139            57,211              202,615            43,212              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,485              4,504                18,777              7,091                
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (8)                      (1,802)               (6)                      (49)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,008)               (466)                  (4,005)               (10,898)             

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (413,779)           (7,799)               (371,942)           (28,606)             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,519                (1,485)               748                   (849)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน (340)                  -                    -                    -                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 140                   1,440                34                     1,510                

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (77,900)             224,751            (196,107)           70,081              

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2557 2556 2557 2556
รับดอกเบ้ีย 2,557                463                   9,986                841                   
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 5,967                3,909                -                    -                    
จ่ายภาษีเงินได้ (23,959)             (15,351)             (7,982)               (2,030)               

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (93,335)             213,772            (194,103)           68,892              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 1,300                -                    1,300                -                    
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง -                    -                    113,500            (43,500)             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                    -                    (125,000)           -                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,813)             (73,205)             (13,168)             (16,888)             
เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 477,233            206                   475,549            -                    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่า (1,668)               (10,471)             -                    -                    

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 432,051            (83,470)             452,181            (60,388)             
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 30,654              (21,024)             26,171              (14,895)             
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    50,000              7,350                112,500            
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    (17,350)             (30,900)             
เงินรับจากสญัญาขายและเช่าคืนและสญัญาเช่าการเงิน -                    22,500              -                    -                    
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (97,232)             (109,204)           (23,082)             (25,935)             
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,500                23,537              1,500                23,537              
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (241,622)           (50,071)             (239,618)           (47,563)             
จ่ายดอกเบ้ีย (26,385)             (38,202)             (7,471)               (17,399)             
จ่ายเงินปันผล (5,358)               (8,037)               (5,358)               (8,037)               

   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (338,443)           (130,501)           (257,858)           (8,692)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 272                   (199)                  220                   (188)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 4,005                8,617                99                     271                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 4,278                8,418                319                   83                     

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
บริษทัและบริษทัยอ่ยโอนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้เช่าไปเป็นสินคา้เพ่ือขายดว้ยมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนเงิน 9.22 ลา้นบาท 
(งวด 2556: 18.53 ลา้นบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ จาํนวนเงิน 12.27 ลา้นบาท (งวด 2556: 32.12 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวม
บริษทัไดจ่้ายหุ้นปันผลจาํนวนเงิน 48.21 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 17)

1.

2.

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2557

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2551 บริษทัได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai)” 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้า้ยหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเขา้ซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET)” 

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล เพ่ือให้
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

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

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และประกอบดว้ย
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2557 2556 2556

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%

30 มิถุนายน

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนั
หรือท่ีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก) มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไว้
แลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

ข) มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัดงักล่าว 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไร
(ขาดทุน)สาํหรับงวดส่วนของผูถื้อหุน้สามญัและหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัระหว่างงวดในแต่ละงวด ทั้งน้ี
ได้มีการปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลขอ้ 17 โดยกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลได้
เกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (พนับาท)                  28,334                  28,502                     (343)                    5,270

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน        578,570,233        578,570,233        578,570,233        578,570,233

ออกหุน้ปันผล           48,213,287           48,213,287           48,213,287           48,213,287

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้)        626,783,520        626,783,520        626,783,520        626,783,520

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                    0.045                    0.045                  (0.001)                    0.008

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม (พนับาท)                185,467                  52,189                134,719                  20,935

หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        578,570,233        578,570,233        578,570,233        578,570,233

ออกหุน้ปันผล           48,213,287           48,213,287           48,213,287           48,213,287

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้)        626,783,520        626,783,520        626,783,520        626,783,520

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                    0.296                    0.083                    0.215                    0.033

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. การแก้ไขข้อผิดพลาด 

ในงวด 2556 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้และไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน
ระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดจากการคาํนวณผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น 

ผลกระทบต่องบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เพิ่มข้ึน 3,335                              1,849                              

กาํไรสาํหรับงวด ลดลง 3,335                              1,849                              

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.005                              0.003                              

พนับาท

 

ผลกระทบต่องบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เพิ่มข้ึน 5,014                              2,547                              

กาํไรสาํหรับงวด ลดลง 5,014                              2,547                              

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.008                              0.004                              

พนับาท

 

5. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
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รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                      -                      38,667                38,464                
รายไดอ่ื้น -                      -                      2,374                  2,507                  
ซ้ือสินคา้ -                      -                      2,520                  649                     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                      -                      459                     636                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                      -                      454                     -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      -                      9                         
ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      -                      58                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                      -                      27,620                18,267                
ดอกเบ้ียรับ -                      -                      2,360                  3,057                  
รายไดอ่ื้น -                      -                      2,100                  2,340                  
ซ้ือสินคา้ -                      -                      -                      9                         
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                      -                      8                         4                         
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                      -                      91                       -                      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      -                      151                     

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                      -                      101                     505                     
รายไดอ่ื้น -                      -                      300                     349                     
ซ้ือสินคา้ -                      -                      10,260                3,062                  
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                      -                      -                      5                         
ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      274                     297                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2557 2556 2557 2556
บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                      -                      12,818                9,767                  
รายไดอ่ื้น -                      -                      2,100                  2,869                  
ซ้ือสินคา้ -                      -                      17,820                33,750                
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                      -                      821                     1,286                  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร -                      -                      141                     76                       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                      -                      174                     243                     
ดอกเบ้ียจ่าย -                      -                      1,204                  1,141                  

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,845                  1,487                  448                     145                     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 676                     296                     -                      20                       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,137                19,612                22,911                19,381                

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 773                     1,592                  773                     1,592                  

รวม 23,910                21,204                23,684                20,973                

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี   

2557 2556 2557 2556
บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั
เงินมดัจาํรับ -                      -                      96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั
ดอกเบ้ียคา้งรับ -                      -                      -                      5,072                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                      -                      344                     105                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั
ลูกหน้ีอ่ืน -                      -                      2,333                  2,333                  
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                      -                      666                     939                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 9) -                      -                      299,991              174,991              
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั เครน แดง จาํกดั
รายไดค้า้งรับ 106                     -                      -                      -                      

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                  5,000                  -                      -                      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,200                  6,200                  -                      -                      
เจา้หน้ีอ่ืน 570                     570                     -                      -                      

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                      -                      41,165                11,551                

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                      -                      59,494                67,977                

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั -                      -                      144                     9                         

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                      -                      8,107                  4,255                  

บริษทั เครน แดง จาํกดั 770                     1,309                  100                     -                      

รวม 770                     1,309                  109,010              83,792                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                      -                      983                     1,728                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                      -                      34                       183                     

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั -                      -                      10,289                3,008                  

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั -                      -                      19,845                2,956                  

บริษทั เครน แดง จาํกดั 139                     716                     -                      5                         

รวม 139                     716                     31,151                7,880                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                        113,500                

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพิ่มข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 
2556 มีดงัน้ี 

2557 2556

ยอดยกมา 113,500                49,000                  

เพ่ิมข้ึน 11,000                  56,000                  

ลดลง (124,500)               (12,500)                 
ยอดคงเหลือ -                        92,500                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิง
อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 32,950                 25,950                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 103,200               120,200               
รวม 136,150               146,150               

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

ยอดยกมา -                       -                       146,150               115,000               

เพ่ิมข้ึน -                       50,000                 7,350                   112,500               

ลดลง -                       -                       (17,350)                (30,900)                
ยอดคงเหลือ -                       50,000                 136,150               196,600               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 

  

 

   21  

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะส้ันจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั และ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยการออก
ตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสาํหรับลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: 
MOR) และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนัหน้ีสิน 

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี  

บริษทั 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 522.24 ลา้น
บาท 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 63 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 14) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติังานของบริษทัย่อยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 1.16 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุ 20) 

บริษทัย่อย 

บริษทัย่อยไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 19.52 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20) 

บริษทัยอ่ยไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยอ่ืนในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 
3.44 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 20) 

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้ค ํ้ าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าตามบญัชี
คงเหลือ จาํนวนเงิน 449.29 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(ดูหมายเหตุ 14)  

อ่ืน ๆ 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดิน จาํนวนเงิน 4.35 ลา้นบาท และขายท่ีดิน จาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ทั้งน้ี กาํหนดราคาซ้ือขายโดยอา้งอิงราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

นโยบายการกาํหนดราคา
มูลค่าการซ้ือ - ขาย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า และสินคา้ ราคาตลาด
มูลค่าการใหบ้ริการเช่าและขนส่ง ราคาตลาดหกัส่วนลดร้อยละ 20 - 35
มูลค่าการใหบ้ริการซ่อมแซม ราคาตลาด
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด
ดอกเบ้ียรับ - จ่าย อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์

 

ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

ลูกหน้ีการคา้

     กิจการอ่ืน 237,867               161,754               96,663                 29,380                 

     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 770                      1,309                   109,010               83,792                 

รวม 238,637               163,063               205,673               113,172               

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (29,676)                (29,410)                (112)                     (22)                       

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 208,961               133,653               205,561               113,150               

รายไดค้า้งรับ 28,138                 38,539                 48                        5,072                   

เงินทดรองจ่าย 1,294                   1,171                   125                      73                        

อ่ืน ๆ 8,101                   7,671                   392                      210                      

รวม 37,533                 47,381                 565                      5,355                   

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,321)                  (2,379)                  -                       (48)                       

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 35,212                 45,002                 565                      5,307                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 244,173               178,655               206,126               118,457               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้ง
ชาํระไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการอ่ืน

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 91,979                43,967                37,171                1,862                  
   เกินกาํหนดชาํระ
      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 105,355              78,100                48,541                21,506                
      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน 2,476                  10,601                2,334                  4,813                  
      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน 10,594                3,911                  8,595                  1,177                  
      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 27,463                25,175                22                       22                       
      รวม 237,867              161,754              96,663                29,380                

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 359                     981                     13,880                17,098                
   เกินกาํหนดชาํระ
      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 411                     328                     14,818                20,053                
      มากกวา่ 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      57,519                12,422                
      มากกวา่ 6 ถึง 12 เดือน -                      -                      22,793                22,084                
      มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -                      -                      -                      12,135                
      รวม 770                     1,309                  109,010              83,792                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 31,789                          70                                    
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 208                               42                                    

ยอดคงเหลือ 31,997                          112                                  

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

รถเครน 262,036              443,488              263,238              444,678              

รถฟอร์คลิฟท์ 21,080                21,080                21,080                21,080                

รถขดุ/รถตกั 60,139                67,440                60,139                67,440                

อะไหล่และอุปกรณ์ 16,440                16,948                16,540                17,048                

สินคา้ระหวา่งประกอบ 8,243                  12,387                8,243                  12,386                

รวม 367,938              561,343              369,240              562,632              

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,966)                 (1,966)                 (1,966)                 (1,966)                 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 365,972              559,377              367,274              560,666              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

8. เงนิฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

เงินฝากธนาคาร 2557 2556 2557 2556 หลกัประกนั/ภาระผกูพนั
ฝากประจาํ 503              496              276              270              หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2557 2556 2557 2556 2557 2556
บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100         100         25,000          25,000          24,999           24,999           
บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100         100         150,000        25,000          149,999         24,999           
บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 100         100         25,000          25,000          25,000           25,000           
บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 100         100         100,000        100,000        99,993           99,993           
รวม 299,991         174,991         

ราคาทุนทุนชาํระแลว้
พนับาท

สดัส่วนเงินลงทุน (%)

 

ในระหว่างงวด 2557 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 17) 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 322,862                           321,054                           
ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทุน -                                   -                                   
จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (321,054)                          (321,054)                          
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11)                                   -                                   
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 1,797                               -                                   

พนับาท

 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 บริษทัไดท้าํสญัญาขายท่ีดินเปล่าใหก้บับริษทัอ่ืน มูลค่าขายตามสญัญา จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,928,366                        923,864                           
ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทุน 147,941                           27,908                             
จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (19,190)                            (10,099)                            
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (103,811)                          (37,587)                            
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 1,953,306                        904,086                           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556

เจา้หน้ีการคา้

กิจการอ่ืน 284,354               676,243               268,827               656,104               

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139                      716                      31,151                 7,880                   

รวม 284,493               676,959               299,978               663,984               

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 45,995                 56,411                 16,163                 24,576                 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 6,136                   12,962                 5,442                   884                      

อ่ืน ๆ 2,985                   3,098                   282                      1,087                   

รวม 55,116                 72,471                 21,887                 26,547                 

รวมทั้งหมด 339,609               749,430               321,865               690,531               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

13. หนีสิ้นส่วนทีถ่งึกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 14 8,230                  65,158                4,848                  61,272                
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 203,182              191,346              44,907                44,590                
รวม 211,412              256,504              49,755                105,862              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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14. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556 2557 2556
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 43,108                283,230              30,476                268,594              
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (8,230)                 (65,158)               (4,848)                 (61,272)               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,878                218,072              25,628                207,322              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

การเพิม่ข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ยอดยกมา 283,230              322,484              268,594              317,290              
เพ่ิมข้ึน 1,500                  23,537                1,500                  23,537                
ลดลง (241,622)             (50,071)               (239,618)             (47,563)               
ยอดคงเหลือ 43,108                295,950              30,476                293,264              

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

หนี้สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบี้ยรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ํ่า

สญัญาเช่าการเงิน

1 198,200             37,657                 235,857             39,925               4,052                   43,977               184,847             40,979                 225,826             38,091               5,100                   43,191               

2 - 5 443,506             39,445                 482,951             37,981               1,612                   39,593               484,701             49,386                 534,087             51,414               2,733                   54,147               

641,706             77,102                 718,808             77,906               5,664                   83,570               669,548             90,365                 759,913             89,505               7,833                   97,338               

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน

1 4,982                 1,433                   6,415                 4,982                 1,433                   6,415                 6,499                 1,621                   8,120                 6,499                 1,621                   8,120                 

2 - 5 17,746               2,036                   19,782               17,746               2,036                   19,782               20,281               2,709                   22,990               20,281               2,709                   22,990               

22,728               3,469                   26,197               22,728               3,469                   26,197               26,780               4,330                   31,110               26,780               4,330                   31,110               

รวม

1 203,182             39,090                 242,272             44,907               5,485                   50,392               191,346             42,600                 233,946             44,590               6,721                   51,311               

2 - 5 461,252             41,481                 502,733             55,727               3,648                   59,375               504,982             52,095                 557,077             71,695               5,442                   77,137               

664,434             80,571                 745,005             100,634             9,133                   109,767             696,328             94,695                 791,023             116,285             12,163                 128,448             

2556

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงวด 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยซื้อเครื่องจกัรและอปุกรณ์ใหเ้ช่า และยานพาหนะราคาทุน จาํนวนเงิน 74.49 ลา้นบาท (งวด 2556: 291.19 ลา้นบาท) โดยจ่ายชาํระเงินสด จาํนวนเงิน 9.15 ลา้นบาท 
(งวด 2556: 58.31 ลา้นบาท) ส่วนที่เหลือไดท้าํสัญญาเช่าการเงิน 
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16. หนีสิ้นตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

2557 2556

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 60,111                       60,111                       

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 44,663                       41,682                       
รวม 104,774                     101,793                     

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ายใหโ้จทก์ (18,954)                      (18,954)                      
คงเหลือ 85,820                       82,839                       

งบการเงินรวม

พนับาท

 

17. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทั 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 578,571,375 บาท เป็นจาํนวนเงิน 578,570,233 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย จาํนวน 1,142 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 578,570,233 บาท เป็นจาํนวนเงิน 626,784,419 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัจาํนวน 48,214,186 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ตามลาํดบั 

จ่ายเงนิปันผล 

- จ่ายเป็นหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 12 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจาํนวนเงิน 48.21 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดอีกในอตัราหุน้ละ 0.00925926 บาท เป็นจาํนวนเงิน 5.36 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน 53.57 ลา้นบาท 

บริษทัได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว้จากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 28 
พฤษภาคม 2557 
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บริษทัย่อย 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ไดมี้มติพิเศษให ้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 1,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท 

บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2557 

18. ภาษเีงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั 29,167                11,652                22,267                -                      

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว 13,670                7,249                  11,659                5,814                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 42,837                18,901                33,926                5,814                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท

 

19. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพยีงส่วนงานเดียว โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 
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20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษทั 

20.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

20.1.1 สญัญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.21 ลา้นบาท และเดือนละ 1,000 ปอนด ์

20.1.2 สญัญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.09 ลา้นบาท 

20.1.3 สญัญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงาน และค่าบริการอ่ืน จาํนวนเงิน 3.54 ลา้นบาท 

20.1.4 สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 14 ลา้นบาท จ่ายชาํระบางส่วน จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท มูลค่า
ตามสญัญาคงเหลือจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

20.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท 

20.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

20.3.1 จากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 522.24  
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

20.3.2 จากการคํ้าประกนัการให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัการปฏิบติังานของบริษทัย่อยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 
1.16 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

บริษทัย่อย 

20.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงัต่อไปน้ี 

20.4.1 สัญญาเช่าท่ีดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.20 ลา้นบาท และ
บริษทัอ่ืน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.11 ลา้นบาท 

20.4.2 สญัญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.95 ลา้นบาท 

20.4.3 สญัญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.42 ลา้นบาท 

20.4.4 สัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า มูลค่าตามสัญญา จาํนวนเงิน 37.38 ลา้นบาท จ่ายชาํระบางส่วนจาํนวนเงิน 
2.27 ลา้นบาท มูลค่าตามสญัญาคงเหลือจาํนวนเงิน 35.11 ลา้นบาท 

20.5 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 1.46 ลา้นบาท  

20.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

20.6.1 จากการร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวน
เงิน 19.52 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 
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20.6.2 จากการร่วมคํ้ าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ 
จาํนวนเงิน 3.44 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 5) 

20.6.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผดิสัญญารับสภาพหน้ี จาํนวนทุนทรัพย ์
66.54 ลา้นบาท 

20.6.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั มีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญา และถูกเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยเ์รียกชาํระค่าเช่าท่ีดิน จาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท 

21. การจดัประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

  ก่อนจดั จดัประเภท หลงัจดั

ประเภทใหม่ ใหม่ ประเภทใหม่

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 600                            (600)                           -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 45,675                       600                            46,275                       

พนับาท

งบการเงินรวม

 

22. การอนุมติังบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
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