
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ

ทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ

ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ

ตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

(นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9429 

บริษทั พีวี ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2558



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบการเงินระหวา่งกาล 
และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
 



30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,230                         17,278                         5,266                           15,106                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 182,890                       209,667                       169,067                       162,476                       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบุ่คคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 4, 19 3,000                           -                              45,000                         22,000                         
สินคา้คงเหลือ 6 318,566                       332,828                       319,856                       334,118                       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,236                         24,500                         3,999                           8,825                           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 541,922                       584,273                       543,188                       542,525                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 511                              504                              281                              276                              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                              -                              299,991                       299,991                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1,773                           1,785                           -                              -                              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 2,250,659                    2,072,316                    860,704                       895,260                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,696                           3,646                           -                              -                              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 77,243                         63,707                         25,187                         28,526                         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,333,882                    2,141,958                    1,186,163                    1,224,053                    

รวมสินทรัพย์ 2,875,804                    2,726,231                    1,729,351                    1,766,578                    

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 มิถุนายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 125,389                       68,156                         112,116                       65,301                         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 10 91,270                         84,420                         25,372                         28,234                         

หน้ีสินส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 321,894                       287,375                       92,014                         100,538                       

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 14 91,831                         88,850                         -                              -                              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 4 -                              -                              140,550                       158,050                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 893                              1,001                           -                              -                              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,391                         23,020                         10,002                         10,460                         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 654,668                       552,822                       380,054                       362,583                       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 193,630                       222,574                       187,380                       214,824                       
หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 13 507,587                       449,795                       21,709                         36,576                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 61,230                         59,340                         28,617                         29,680                         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 18,131                         16,125                         8,590                           8,019                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,907                         12,559                         2,253                           2,206                           
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 793,485                       760,393                       248,549                       291,305                       
รวมหนีสิ้น 1,448,153                    1,313,215                    628,603                       653,888                       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 15
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 696,426,133 หุ้นในงวด 2558
   และ 626,784,419 หุ้นในปี 2557 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 696,426                       626,784                       696,426                       626,784                       

ทุนที่ออก - หุ้นสามญั 696,424,685 หุ้นในงวด 2558
   และ 626,783,520 หุ้นในปี 2557 ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 696,425                       626,784                       696,425                       626,784                       

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 209,554                       209,554                       209,554                       209,554                       
ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39,196                         39,196                         -                              -                              
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31,524                         31,524                         31,524                         31,524                         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15 450,952                       505,958                       163,245                       244,828                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,427,651                    1,413,016                    1,100,748                    1,112,690                    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,875,804                    2,726,231                    1,729,351                    1,766,578                    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 214,242                     298,270                     273,996                     178,960                     

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2 (170,705)                   (210,451)                   (258,343)                   (155,877)                   
กําไรขั้นต้น 43,537                       87,819                       15,653                       23,083                       

รายไดอ่ื้น  (86)                            3,514                         3,065                         6,038                         
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 2 (10,915)                     (11,046)                     (5,444)                       (6,098)                       
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2 (34,841)                     (32,105)                     (21,499)                     (20,147)                     

ตน้ทุนทางการเงิน (15,440)                     (12,112)                     (6,176)                       (2,761)                       

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ (17,745)                     36,070                       (14,401)                     115                            

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 2 2,927                         (6,930)                       2,946                         (164)                          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (14,818)                     29,140                       (11,455)                     (49)                            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 2

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,327)                       (1,007)                       (140)                          (367)                          

ภาษีเงินไดท่ี้เกีย่วกบัขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 265                            201                            28                              73                              

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (1,062)                       (806)                          (112)                          (294)                          

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม (15,880)                     28,334                       (11,567)                     (343)                          

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 2, 3

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.021)                       0.042                         (0.016)                       -                            

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 696,424,685              696,424,685              696,424,685              696,424,685              

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4 533,188                     568,871                     463,551                     357,504                     

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 2, 4 (384,869)                   (394,383)                   (410,698)                   (303,653)                   

กําไรขั้นต้น 148,319                     174,488                     52,853                       53,851                       

รายไดอ่ื้น  4 2,832                         165,768                     8,480                         173,102                     

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 2, 4 (22,827)                     (23,861)                     (11,433)                     (12,738)                     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2, 4 (67,895)                     (62,187)                     (41,998)                     (39,248)                     

ตน้ทุนทางการเงนิ 4 (31,513)                     (25,189)                     (13,204)                     (6,250)                       

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 28,916                       229,019                     (5,302)                       168,717                     

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 2, 16 (5,745)                       (42,980)                     1,070                         (33,940)                     

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 23,171                       186,039                     (4,232)                       134,777                     

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน: 2

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (996)                          (715)                          36                              (72)                            

ภาษีเงินไดท่ี้เกีย่วกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 199                            143                            (7)                              14                              

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (797)                          (572)                          29                              (58)                            

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 22,374                       185,467                     (4,203)                       134,719                     

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 2, 3

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 0.033                         0.267                         (0.006)                       0.194                         

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 696,424,685              696,424,685              696,424,685              696,424,685              

บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกนิมูลค่า วนเกนิทุนจากการรวมธุรกิ
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2558 626,784                      209,554                      39,196                        31,524                        505,958                      1,413,016                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              23,171                        23,171                        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              -                              (797) (797)
เพิ่มทุนหุน้สามญั 15 69,641                        -                              -                              -                              -                              69,641                        
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                              -                              -                              (77,380) (77,380)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2558 696,425                      209,554                      39,196                        31,524                        450,952                      1,427,651                   

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2557 578,570                      209,554                      39,196               25,529                        329,144                      1,181,993                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              186,039                      186,039                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              -                              (572) (572)
เพิ่มทุนหุน้สามญั 48,214                        -                              -                              -                              -                              48,214                        
เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              -                              (53,571) (53,571)

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

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า
หมายเหตุ ที่ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

(ปรับปรุงใหม่)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 626,784                      209,554                      31,524                        244,828                      1,112,690                    
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
ขาดทุนสาํหรับงวด -                              -                              -                              (4,232) (4,232)
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              29                               29                               
เพิ่มทุนหุน้สามญั 15 69,641                        -                              -                              -                              69,641                        
เงินปันผลจ่าย 15 -                              -                              -                              (77,380) (77,380)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 696,425                      209,554                      31,524                        163,245                      1,100,748                    

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 578,570                      209,554                      25,529                        184,482                      998,135                      
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              134,777                      134,777                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด 2 -                              -                              -                              (58) (58)
เพิ่มทุนหุน้สามญั 48,214                        -                              -                              -                              48,214                        
เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              (53,571) (53,571)

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

บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 28,916                            229,019                           (5,302)                             168,717                           
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก
  (ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 125,199                           103,822                           38,764                            37,587                            
หน้ีสงสัยจะสูญ 3,994                              208                                 807                                 42                                   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและรายการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 268                                 1,536                              -                                  -                                  
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                                  (154,552)                         -                                  (153,619)                         
ค่าปรับจากคดีความฟ้องร้อง 2,981                              2,981                              -                                  -                                  
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนและการปรับมูลค่าท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริง (409)                                (4,172)                             (409)                                (4,176)                             
ดอกเบ้ียรับ (33)                                  (322)                                (1,030)                             (2,678)                             
ดอกเบ้ียจ่าย 31,513                            25,188                            13,204                            6,250                              
ภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังาน 1,047                              1,023                              607                                 568                                 
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 193,476                           204,731                           46,641                            52,691                            
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 22,503                            (67,779)                           (6,785)                             (95,019)                           
สินคา้คงเหลือ (132,628)                         181,139                           24,122                            202,615                           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 264                                 19,485                            4,828                              18,777                            
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั (6)                                    (8)                                    (5)                                    (6)                                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (3,787)                             (4,008)                             (9)                                    (4,005)                             
การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 164,006                           (413,779)                         (3,139)                             (371,942)                         
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 371                                 2,519                              (458)                                748                                 
จ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชนข์องพนกังาน (36)                                  (340)                                -                                  -                                  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 348                                 140                                 48                                   34                                   
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 244,511                           (77,900)                           65,243                            (196,107)                         

บริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รับดอกเบ้ีย 46                                   2,557                              417                                 9,986                              
เงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                                  5,967                              -                                  -                                  
จ่ายภาษีเงินได้ (19,735)                           (23,959)                           (2,825)                             (7,982)                             
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 224,822                           (93,335)                           62,835                            (194,103)                         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง -                                  1,300                              -                                  1,300                              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกบุ่คคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั(เพิ่มขึ้น)ลดลง (3,000)                             -                                  (23,000)                           113,500                           
เงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มขึ้น -                                  -                                  -                                  (125,000)                         
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (94,786)                           (46,482)                           (7,175)                             (13,168)                           
เงินรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น -                                  477,233                           -                                  475,549                           
   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (97,786)                           432,051                           (30,175)                           452,181                           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 57,656                            30,654                            47,238                            26,171                            
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                                  -                                  31,800                            7,350                              
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                                  -                                  (49,300)                           (17,350)                           
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (120,397)                         (97,232)                           (23,885)                           (23,082)                           
เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                                  1,500                              -                                  1,500                              
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (28,944)                           (241,622)                         (27,444)                           (239,618)                         
จ่ายดอกเบ้ีย (31,660)                           (26,385)                           (13,170)                           (7,471)                             
จ่ายเงินปันผล (7,739)                             (5,358)                             (7,739)                             (5,358)                             
   เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (131,084)                         (338,443)                         (42,500)                           (257,858)                         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ (4,048)                             273                                 (9,840)                             220                                 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 17,278                            4,005                              15,106                            99                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 13,230                            4,278                              5,266                              319                                 

บริษัท ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9
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บริษัท ชูไก จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30มถุินายน2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

บริษทัมีสาํนกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 42/62 หมู่ 14 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล เพ่ือให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยเน้นการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม 
เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ี
ควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 



 

  

 

11 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และประกอบดว้ย
งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั ชูไก จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

31 ธนัวาคม

บริษทัยอ่ย จดัตั้งข้ึนในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2558 2557 2557

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

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

บริษทั เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายและใหบ้ริการเช่ารถเครน 100% 100% 100%

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

30 มิถุนายน

สัดส่วนเงินลงทุน

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสาํหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงนิ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดให้กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่นรายการกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยใชเ้กณฑ์ว่ารายการดงักล่าวสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได้
หรือไม่ มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่ม
บริษทั 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมอนุญาตให้กลุ่มบริษทัเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 665                  640               (8)                   133                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 199                  67                 (2)                   (1)                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 463                  300               150                 235                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (265)                 (201)              (28)                 (73)                 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน 1,062               806               112                 294                

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (บาทต่อหุน้) 0.002               0.001            -                 -                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (1,327)              (1,007)           (140)               (367)               

ภาษีเงินไดท่ี้เกี่ยวกบัขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 265                  201               28                  73                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท
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สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 454                  694               (120)               155                

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ(เพิ่มข้ึน)ลดลง 176                  66                 (12)                 (7)                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร(เพิ่มข้ึน)ลดลง 366                  (45)                96                  (76)                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได(้เพ่ิมข้ึน)ลดลง (199)                 (143)              7                    (14)                 

กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 797                  572               (29)                 58                  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (บาทต่อหุน้) 0.001               0.001            -                 -                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (996)                 (715)              36 (72)                 

ภาษีเงินไดท่ี้เกี่ยวกบักาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 199                  143               (7)                   14                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 2 
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กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไร
(ขาดทุน)สาํหรับงวดส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัและหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัระหวา่งงวด ทั้งน้ีไดมี้การปรับ
จาํนวนหุ้นสามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (พนับาท)               (14,818)                 29,140               (11,455)                      (49)

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน        626,783,520        578,570,233        626,783,520        578,570,233

ออกหุน้ปันผลงวด 2557                        -            48,213,287                        -            48,213,287

ออกหุน้ปันผลงวด 2558          69,641,165          69,641,165          69,641,165          69,641,165

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                 (0.021)                   0.042                 (0.016)                        -   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (พนับาท)                 23,171               186,039                 (4,232)               134,777

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก (หุ้น)

หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        626,783,520        578,570,233        626,783,520        578,570,233

ออกหุน้ปันผลงวด 2557                        -            48,213,287                        -            48,213,287

ออกหุน้ปันผลงวด 2558          69,641,165          69,641,165          69,641,165          69,641,165

หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)        696,424,685        696,424,685        696,424,685        696,424,685

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                   0.033                   0.267                 (0.006)                   0.194

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงบุคคลหรือกิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นและ/
หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

รายการบญัชีและรายการคา้ท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558
และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     13,938               38,667               
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     286                    -                     
รายไดอ้ื่น -                     -                     2,374                 2,374                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     3,150                 2,520                 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     364                    459                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     247                    454                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     7                        -                     

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     192,439             27,620               
ดอกเบี้ยรับ -                     -                     713                    2,360                 
รายไดอ้ื่น -                     -                     2,100                 2,100                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     14,040               -                     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     187                    8                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     64                      91                      

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     -                     101                    
รายไดอ้ื่น -                     -                     300                    300                    
ซ้ือสินคา้ -                     -                     -                     10,260               
ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     325                    274                    

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2558 2557 2558 2557
บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ -                     -                     13,661               12,818               
รายไดอ้ื่น -                     -                     2,100                 2,100                 
ซ้ือสินคา้ -                     -                     13,274               17,820               
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ -                     -                     965                    821                    
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ -                     -                     49                      141                    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                     -                     183                    174                    
ดอกเบี้ยจ่าย -                     -                     748                    1,204                 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

บริษทั เครน แดง จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,088                 3,845                 112                    448                    
รายไดอ้ื่น 46                      -                     -                     -                     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 3,490                 676                    -                     -                     

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 64                      -                     -                     -                     
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 17                      -                     -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 396                    -                     372                    -                     

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,874               23,137               25,710               22,911               

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 841                    773                    841                    773                    

รวม 26,715               23,910               26,551               23,684               

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

บริษัทย่อย

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     116                     13                       

เงินมดัจาํรับ -                     -                     96                       96                       

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งรับ -                     -                     634                     124                     

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     376                     212                     

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั

ลูกหน้ีอื่น -                     -                     2,333                  2,333                  

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -                     -                     663                     769                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 7) -                     -                     299,991              299,991              

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น)

ลูกหน้ีจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 5,000                  5,000                  -                     -                     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,200                  6,200                  -                     -                     

เจา้หน้ีอื่น 570                     570                     -                     -                     

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

18 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                       -                       49,040                  51,855                  

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                       -                       84,476                  75,896                  

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั -                       -                       71                        50                        

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                       -                       5,958                    7,134                    

บริษทั เครน แดง จาํกดั 126                      1,661                    -                       -                       

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั 67                        387                      -                       13                        

รวม 193                      2,048                    139,545                134,948                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                     -                     255                    1,565                 

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                     -                     982                    535                    

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั -                     -                     225                    648                    

บริษทั เครน แดง จาํกดั 1,181                 1,483                 -                     -                     

รวม 1,181                 1,483                 1,462                 2,748                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั -                       -                       19,000                  7,000                    

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั -                       -                       26,000                  15,000                  

กรรมการ 3,000                    -                       -                       -                       
รวม 3,000                    -                       45,000                  22,000                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยอดยกมา -                       -                       22,000                  113,500                

เพิ่มข้ึน 11,000                  -                       44,000                  11,000                  

ลดลง (8,000)                  -                       (21,000)                (124,500)              

ยอดคงเหลือ 3,000                    -                       45,000                  -                       

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษทัมีเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั และบริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิด
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ชั้นดีประเภทเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) และไม่
มีหลกัประกนั 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั มีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กรรมการบริษทั โดยมีท่ีดินของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกัประกนั และไม่
คิดดอกเบ้ีย (ดูหมายเหตุ 19) 
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

บริษทั เดอะเครน เฮฟวีลิ่ฟท ์จาํกดั 42,850                 44,150                 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 97,700                 113,900               
รวม 140,550               158,050               

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
มีดงัน้ี 

2558 2557

ยอดยกมา 158,050                146,150                

เพ่ิมขึ้น 31,800                  7,350                    

ลดลง (49,300)                 (17,350)                 
ยอดคงเหลือ 140,550                136,150                

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั และบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั โดยการออกตัว๋สัญญาใช้
เงินระยะสั้น อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํธนาคารพาณิชยแ์ละไม่มีหลกัประกนั 

การคํา้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหวา่งกนั ดงัน้ี 

บริษัท 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 700.48 ลา้น
บาท (ดูหมายเหตุ 13) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท (ดู
หมายเหตุ 12) 

บริษทัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยในนามบริษทั จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท 
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บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 6.25 ลา้น
บาท (ดูหมายเหตุ 13) 

บริษทัยอ่ยไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืนในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวนเงิน 
1.25 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 13) 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ / ผู้ถือหุ้น) 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้ าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าตามบญัชี
คงเหลือ จาํนวนเงิน 314.62 ลา้นบาท 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดค้ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินของกลุ่มบริษทัในนามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(ดูหมายเหตุ 12) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือบริษทั ประเทศ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ถือหุน้ทางตรง

บริษทั เครน แดง จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั

บริษทั 20 อ๊อกชัน่ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ผูบ้ริหารและ/หรือผูถ้ือหุน้
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั  

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

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

 

ส่วนลดดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของลกัษณะการใหบ้ริการในส่วนของพนกังานควบคุมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหเ้ช่า 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

ลูกหน้ีการคา้ 189,293               200,314               169,788               162,744               

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (30,729)               (26,735)               (1,942)                 (1,135)                 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 158,564               173,579               167,846               161,609               

ลูกหน้ีอื่น

     รายไดค้า้งรับ 17,989                 28,850                 750                      137                      

     เงินทดรองจ่าย 917                      1,428                   82                       3                         

     อื่น ๆ 5,935                   6,325                   389                      727                      

รวม 24,841                 36,603                 1,221                   867                      

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (515)                    (515)                    -                      -                      

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 24,326                 36,088                 1,221                   867                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 182,890               209,667               169,067               162,476               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้ง
ชาํระไดด้งัน้ี 

2558 2557 2558 2557

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,244                100,942              12,018                18,169                

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 84,994                67,290                44,019                47,321                

มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน 8,535                  4,838                  25,858                13,554                

มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน 7,497                  1,846                  34,160                74,570                

มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 25,023                25,398                53,733                9,130                  

รวม 189,293              200,314              169,788              162,744              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท
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สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

ยอดยกมา 27,250                            1,135                              

บวก หน้ีสงสยัจะสูญ 3,994                              807                                 

ยอดคงเหลือ 31,244                            1,942                              

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

 

6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

รถเครน 212,713                231,483                213,901                232,672                

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

รถขดุ/รถตกั 44,200                  55,853                  44,200                  55,853                  

อะไหล่และอุปกรณ์ 19,972                  16,879                  20,074                  16,980                  

สินคา้ระหว่างประกอบ 22,412                  9,344                    22,412                  9,344                    

รวม 320,377                334,639                321,667                335,929                

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,811)                  (1,811)                  (1,811)                  (1,811)                  

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 318,566                332,828                319,856                334,118                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 
7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงในราคาตามวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

บริษทัยอ่ย 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั 100          100          25,000          25,000          24,999          24,999          

บริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั 100          100          150,000        150,000        149,999        149,999        

บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์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 299,991        299,991        

ราคาทุนทุนชาํระแลว้

พนับาท

สัดส่วนเงินลงทุน (%)
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8. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 2,072,316                           895,260                              

ซ้ือ / โอนเขา้ - ราคาทุน 328,006                              14,068                               

จาํหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (24,475)                              (9,860)                                

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (125,188)                            (38,764)                              
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 2,250,659                           860,704                              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

9. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เงินเบกิเกนิบญัชี 13,899                  9,384                    626                       6,530                    

ต ัว๋สญัญาใชเ้งิน -                        15,000                  -                        15,000                  

ทรสัตรี์ซที 111,490                43,772                  111,490                43,771                  

รวม 125,389                68,156                  112,116                65,301                  

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557

เจา้หน้ีการคา้ 20,127                24,053                7,491                  6,912                  

เจา้หน้ีอื่น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,049                55,634                16,999                20,197                

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 23,122                1,886                  711                     970                     

อื่น ๆ 5,972                  2,847                  171                     155                     

รวม 71,143                60,367                17,881                21,322                

รวมทั้งหมด 91,270                84,420                25,372                28,234                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

พนับาท

 

11. หนีสิ้นส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 12 57,888                57,888                54,888                54,888                
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 13 264,006              229,487              37,126                45,650                
รวม 321,894              287,375              92,014                100,538              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท
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12. เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557 2558 2557
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 251,518                280,462                242,268                269,712                
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (57,888)                (57,888)                (54,888)                (54,888)                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 193,630                222,574                187,380                214,824                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
พนับาท

 

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557
ยอดยกมา 280,462                283,230                269,712                268,594                
เพ่ิมข้ึน -                        1,500                    -                        1,500                    
ลดลง (28,944)                 (241,622)               (27,444)                 (239,618)               
ยอดคงเหลือ 251,518                43,108                  242,268                30,476                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 

หนี้สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

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

สัญญาเช่าการเงิน

1 258,664              36,127                 294,791              31,784                1,527                    33,311                224,328              35,829                 260,157              40,491                 2,836                    43,327                 

2 - 5 495,184              35,192                 530,376              9,306                  386                       9,692                  434,674              33,854                 468,528              21,455                 818                       22,273                 

753,848              71,319                 825,167              41,090                1,913                    43,003                659,002              69,683                 728,685              61,946                 3,654                    65,600                 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน

1 5,342                   1,073                    6,415                   5,342                  1,073                    6,415                  5,159                   1,256                    6,415                   5,159                   1,256                    6,415                   

2 - 5 12,403                 963                       13,366                 12,403                963                       13,366                15,121                 1,452                    16,573                 15,121                 1,452                    16,573                 

17,745                 2,036                    19,781                 17,745                2,036                    19,781                20,280                 2,708                    22,988                 20,280                 2,708                    22,988                 

รวม

1 264,006              37,200                 301,206              37,126                2,600                    39,726                229,487              37,085                 266,572              45,650                 4,092                    49,742                 

2 - 5 507,587              36,155                 543,742              21,709                1,349                    23,058                449,795              35,306                 485,101              36,576                 2,270                    38,846                 

771,593              73,355                 844,948              58,835                3,949                    62,784                679,282              72,391                 751,673              82,226                 6,362                    88,588                 

2557

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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14. หนีสิ้นตามสัญญาซ้ือกลบัคืน 

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือกลบัคืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

2558 2557

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือกลบัคืน 60,111                       60,111                       

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 50,674                       47,693                       
รวม 110,785                     107,804                     

หัก เงินท่ีกรมบงัคบัคดียดึแลว้จ่ายใหโ้จทก์ (18,954)                      (18,954)                      
คงเหลือ 91,831                       88,850                       

งบการเงินรวม

พนับาท

 

15. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

ลดทุน 

- มีมติพิเศษให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 626,784,419 บาท เป็นจาํนวนเงิน 626,783,520 บาท โดยการตดัหุ้นจด
ทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 899 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพิม่ทุน 

- มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 626,783,520 บาทเป็นจาํนวนเงิน 696,426,133 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัจาํนวน 69,642,613 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558
และวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ตามลาํดบั 

จ่ายเงนิปันผล 

- จ่ายเป็นหุน้ปันผล ในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นจาํนวนเงิน 69.64 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
อีกในอตัราหุน้ละ 0.01234568 บาท เป็นจาํนวนเงิน 7.74 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวนเงิน 77.38 ลา้นบาท 

บริษัทได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย  ์เม่ือวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2558 
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16. ภาษีเงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น กลุ่มบริษทั
อาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหวา่งกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (3,706)                (29,167)              -                     (22,267)              

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (2,039)                (13,813)              1,070                 (11,673)              

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (5,745)                (42,980)              1,070                 (33,940)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

17. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสําหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจการจาํหน่าย บริการซ่อมและใหเ้ช่ารถเครน รถฟอร์คลิฟท ์รถเทรลเลอร์ และรถขนส่ง ดงันั้น กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียวโดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี  

บริษัท 

18.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

18.1.1 สัญญาจา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.28 ลา้นบาท 

18.1.2 สัญญาเช่าท่ีดิน อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.09 ลา้นบาท 

18.1.3 สัญญาก่อสร้างอาคารสาํนกังานและโรงงานและค่าบริการอ่ืนจาํนวนเงิน 3.92 ลา้นบาท 
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18.2 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท 

18.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินร่วมกบับริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือจาํนวน
เงิน 700.48 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

บริษัทย่อย 

18.4 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาดงัต่อไปน้ี 

18.4.1 สัญญาเช่าที่ดินและ/หรือส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั อตัราค่าเช่าเดือนละ 0.20 ลา้นบาท และบริษทัอื่น อตัราค่าเช่า
เดือนละ 0.11 ลา้นบาท 

18.4.2 สัญญาวา่จา้งการบริหารและจดัการขอ้มูลกบับริษทั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.95 ลา้นบาท 

18.4.3 สัญญาวา่จา้งบริการ อตัราค่าบริการเดือนละ 0.42 ลา้นบาท 

18.5 หนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร จาํนวนเงิน 0.30 ลา้นบาท 

18.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

18.6.1 จากการร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัในนามบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ จาํนวน
เงิน 6.25 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

18.6.2 จากการร่วมคํ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อยในนามบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีคงเหลือ
จาํนวนเงิน 1.25 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 4) 

18.6.3 บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดัมีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ี จาํนวนทุนทรัพย ์
66.54 ลา้นบาท 

18.6.4 บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท ์จาํกดัมีคดีจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฐานผิดสัญญา และถูกเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยเ์รียกชาํระค่าเช่าท่ีดินจาํนวนทุนทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 14.92 ลา้นบาท 

19. คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัและบริษทั เดอะเครน ระยอง จาํกดั บริษทั เดอะเครน แหลมฉบงั จาํกดั บริษทั เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จาํกดั (กลุ่มบริษทั) 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการบริษทั) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอ้หาผิดสัญญารับสภาพหน้ีในฐานะจาํเลยร่วม จาํนวนทุน
ทรัพย ์66.54 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดใ้ห้สัตยาบนัในการกระทาํของบริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ในการขาย
ทรัพยสิ์นใหก้บัลูกคา้ โดยการทาํสัญญาเช่าการเงินผา่นบริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงซ่ึงมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั เขา้
ร่วมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสิ์นกลบัคืนในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเช่าดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทั 
เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดย้ื่นฟ้องดาํเนินคดีกบัเจา้หน้ีเพ่ือเรียกเงินคืนจากการชาํระมูลหน้ีท่ีสูงเกินไป จาํนวนทุนทรัพย ์49.60 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งใหร้วมพิจารณาคดีทั้งสอง (ดูหมายเหตุ 14) 
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เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552 ศาลชั้นตน้ และวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส 
จาํกดั และกลุ่มบริษทัและกรรมการบริษทัร่วมกนัจ่ายชาํระหน้ี จาํนวนเงิน 60.11 ลา้นบาท พร้อมเบ้ียปรับชดเชยความเสียหาย
อตัราร้อยละ 10 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2550 จนกวา่จะชาํระเสร็จ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดถู้ก
กรมบงัคบัคดีอายดัเงินฝากสถาบนัการเงิน โดยในปี 2556 สถาบนัการเงินไดน้าํส่งเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีถูกอายดัสิทธิเรียกร้อง
ขา้งตน้ใหแ้ก่กรมบงัคบัคดี รวมเป็นจาํนวนเงิน 20.95 ลา้นบาท และกรมบงัคบัคดีไดจ่้ายเงินท่ีถูกอายดัสิทธิเรียกร้องดงักล่าวใหแ้ก่
โจทก ์

กลุ่มบริษทัและกรรมการบริษทั ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงวา่ บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั จะจ่ายชาํระเงินคืนเม่ือคดีความดงักล่าว
ส้ินสุดลง 

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา กรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นจาํเลยร่วมในคดีดงักล่าวไดถู้กเจา้พนักงานบงัคบัคดียึดท่ีดินของ
กรรมการบริษทั โดยในระหว่างงวด 2558 เจา้พนักงานบังคบัคดีไดข้ายทอดตลาดท่ีดินดงักล่าว เพ่ือท่ีจะนําเงินท่ีไดจ้ากการ
ประมูลไปจ่ายใหแ้ก่โจทก ์ 

กรรมการบริษทั (“ผูกู้”้) ไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืกบั บริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั วงเงินกูย้มืจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 
4) เพ่ือนาํเงินกูย้มืดงักล่าวไปวางเป็นหลกัประกนัในการประมูลเพ่ือซ้ือท่ีดินดงักล่าว กาํหนดการชาํระคืนเงินกูย้มื ดงัน้ี 

- ภายใน 3 วนั กรณีท่ีงดขายทอดตลาดหรือผูกู้ไ้ม่สามารถประมูลซ้ือได ้

- กรณีผูกู้ป้ระมูลซ้ือท่ีดินดงักล่าวได ้ให้ถือวา่ ผูกู้ไ้ดช้าํระเงินกูเ้ม่ือกรมบงัคบัคดีไดจ่้ายเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดไปหัก
ชาํระหน้ีใหแ้ก่โจทก ์และไดท้าํบญัชีแสดงรายรับและรายจ่ายส่งใหบ้ริษทั เดอะเครน เซอร์วสิ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ให้บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั และกลุ่มบริษทัและ
กรรมการบริษทัร่วมกนัจ่ายชาํระหน้ีดงักล่าว 

บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัผลเสียหายและค่าเบ้ียปรับชดเชยความเสียหายตามคาํ
พิพากษาของศาลภายใตบ้ญัชี “ประมาณการหน้ีสิน” ทั้งจาํนวนแลว้ (ดูหมายเหตุ 14) อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้
ตกลงว่าหากกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากคดีความดงักล่าว บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั จะเป็นผูรั้บผิดชอบผลเสียหาย
ดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ประกอบกบัผูบ้ริหารประเมินวา่บริษทั เดอะเครน เซอร์วิส จาํกดั มีความสามารถในการรองรับผลกระทบ
ดงักล่าว 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํบนัทึกการแลกเปล่ียนท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือการบริหารจดัท่ีดินของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท ทั้งน้ี กาํหนด
ราคาซ้ือขายโดยอา้งอิงราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ 

21. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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