
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 ของบริษัท ชูไก จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผู
ถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 เฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจา
จึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2551 งบดุลรวมของ
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ณ 
วันเดียวกันที่แสดงเปรียบเทียบ เปนสวนหน่ึงของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิได
ใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานน้ัน  

 

  

                             (นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)  
      ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4917  
 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2551

    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินระหวางกาลและรายงานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 



(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62,882                 14,660                 21,002                 880                      

เงินลงทุนช่ัวคราว 120                      119                      -                      -                      

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 6 117,856               75,597                 51,573                 39,809                 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 7 1,121                   1,218                   1,121                   1,218                   

ลูกหนี้จากการจําหนายสินทรัพย 5 -                      9,000                   -                      -                      

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ 9 -                      -                      -                      -                      

รายไดคางรับ - สุทธิ 2,921                   21,293                 -                      -                      

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 108,908               122,236               112,653               124,008               

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 22,237                 31,975                 10,645                 20,099                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 316,045               276,098               196,994               186,014               

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 -                      -                      174,991               174,991               

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 10 2,721                   6,061                   250                      -                      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11 1,414,766            1,346,150            868,131               873,955               

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 2,067                   2,067                   -                      -                      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5 28,454                 21,211                 15,734                 8,395                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,448,008            1,375,489            1,059,106            1,057,341            

รวมสินทรัพย 1,764,053            1,651,587            1,256,100            1,243,355            

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพย
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(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 16,732                 104,649               16,448                 102,331               

เจาหนี้การคา 5 22,341                 25,279                 94,874                 94,112                 

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 241,552               230,233               148,045               147,213               

หนี้สินตามสัญญาซื้อกลับคืน 15 60,111                 60,111                 -                      -                      

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 354                      10,854                 354                      36,002                 

เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืน 13 9,000                   8,953                   -                      -                      

เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ 2,523                   2,336                   2,523                   2,336                   

คาใชจายคางจาย 5 25,367                 34,145                 3,886                   13,683                 

ภาษีเงินไดคางจาย 3,141                   1,163                   -                      -                      

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 17,394                 19,570                 2,372                   7,719                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 398,515               497,293               268,502               403,396               

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว 14 393,258               444,343               198,726               333,039               

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 10,546                 12,383                 401                      392                      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 403,804               456,726               199,127               333,431               

รวมหนี้สิน 802,319               954,019               467,629               736,827               

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          
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(หนวย: พันบาท)

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว" "สอบทานแลว" "ตรวจสอบแลว"

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 16

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 450,000               450,000               450,000               450,000               

ทุนที่ออกและเรียกชําระ - หุนสามัญ 450,000,000 หุน มูลคาหุละ 1 บาท ในป 2551 

และ 350,000,000 หุน มูลคาหุละ 1 บาท ในป 2550 450,000               350,000               450,000               350,000               

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 16 209,554               50,000                 209,554               50,000                 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 2 39,196                 39,196                 -                      -                      

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 6,631                   6,631                   6,631                   6,631                   

ยังไมไดจัดสรร 256,353               251,741               122,286               99,897                 

รวมสวนของผูถือหุน 961,734               697,568               788,471               506,528               

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,764,053            1,651,587            1,256,100            1,243,355            

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน)

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได 5

รายไดจากการขาย 79,985                  45,423                  102,698                46,635                  

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง 98,095                  147,641                24,945                  30,137                  

รายไดอ่ืน  2,967                    4,701                    4,636                    5,176                    

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                        -                        20,999                  -                        

รวมรายได 181,047                197,765                153,278                81,948                  

คาใชจาย 5

ตนทุนขาย 33,159                  16,159                  84,716                  32,504                  

ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง 83,134                  102,236                17,465                  21,435                  

คาใชจายในการขายและบริหาร 35,894                  29,359                  16,130                  14,081                  

รวมคาใชจาย 152,187                147,754                118,311                68,020                  

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 28,860                  50,011                  34,967                  13,928                  

ดอกเบ้ียจาย 19,171                  18,791                  12,578                  12,324                  

ภาษีเงินได 5,077                    7,732                    -                        -                        

กําไรสุทธิ 4,612                    23,488                  22,389                  1,604                    

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 3 0.01                      0.07                      0.05                      0.005                    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 3 409,340,659         350,000,000         409,340,659         350,000,000         

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา สวนเกินจากการปรับโครงสรางภาย

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ ในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 350,000                50,000                  39,196                                             6,631                    251,741                697,568                

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        4,612                    4,612                    

หุนสามัญ 16 100,000                159,554                -                                                  -                        -                        259,554                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 450,000                209,554                39,196                                             6,631                    256,353                961,734                

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000                50,000                  39,196                                             6,168                    173,383                618,747                

กําไรสุทธิ -                        -                        -                                                  -                        23,488                  23,488                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 350,000                50,000                  39,196                                             6,168                    196,871                642,235                

กําไรสะสม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคา

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 350,000                     50,000                       6,631                         99,897                       506,528                     

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             22,389                       22,389                       

หุนสามัญ 16 100,000                     159,554                     -                             -                             259,554                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 450,000                     209,554                     6,631                         122,286                     788,471                     

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 350,000                     50,000                       6,168                         91,095                       497,263                     

กําไรสุทธิ -                             -                             -                             1,604                         1,604                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 350,000                     50,000                       6,168                         92,699                       498,867                     

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กําไรสุทธิ 4,612                 23,488               22,389               1,604                 

ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 57,131               56,711               16,121               15,220               

ดอกเบ้ียรับ (43)                     (164)                   (41)                     (75)                     

ดอกเบ้ียจาย 19,171               18,791               12,578               12,324               

หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 8,030                 -                     -                     -                     

หนี้สูญไดรับคืน (1,480)                (832)                   -                     -                     

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา 623                    951                    623                    951                    

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (771)                   (349)                   188                    (9)                       

ประมาณการหน้ีสิน 132                    -                     -                     -                     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 267                    48                      267                    48                      

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     (20,999)              -                     

ภาษีเงินได 5,077                 7,732                 -                     -                     

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 92,749               106,376              31,126               30,063               

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสินดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การคา (50,289)              (28,223)              (11,764)              15,792               

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 98                      (447)                   98                      (447)                   

รายไดคางรับ 18,372               5,766                 -                     (583)                   

สินคาคงเหลือ 42,022               (1,986)                10,732               (8,262)                

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 9,750                 9,838                 9,455                 2,052                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (6,525)                84                      (6,549)                106                    

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)

เจาหน้ีการคา (2,938)                (10,291)              762                    (9,671)                

เงินรับลวงหนาคาสินคา 187                    3,333                 187                    3,333                 

คาใชจายคางจาย (9,267)                (5,065)                (8,902)                119                    

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (2,308)                2,404                 (5,346)                (1)                       

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน (1,837)                288                    9                        26                      

รับเงินคืนคาภาษี 4,664                 -                     -                     -                     

จายภาษีเงินได (7,033)                (6,396)                (790)                   (1,488)                

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 87,645               75,681               19,018               31,039               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

ดอกเบ้ียรับ 43                      164                    41                      75                      

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                     -                     20,999               -                     

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (1)                       (1)                       -                     -                     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันลดลง -                     -                     -                     5,786                 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 3,341                 2,716                 (250)                   -                     

ซื้อสินทรัพยถาวร (12,991)              (11,733)              (942)                   (1,034)                

เจาหน้ีจากการซ้ือสินทรัพยลดลง -                     (11,122)              -                     (11,122)              

เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 11,124               1,247                 731                    250                    

   เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 1,516                 (18,729)              20,579               (6,045)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (88,184)              7,946                 (86,151)              6,896                 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (10,500)              (590)                   (35,649)              3,108                 

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืนลดลง -                     (82)                     -                     -                     

เงนิสดรับจากสัญญาขายและเชาคืน -                     6,752                 -                     6,752                 

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (65,812)              (40,236)              (30,256)              (18,020)              

งบการเงินรวม

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

(หนวย: พันบาท)

2551 2550 2551 2550

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (113,921)            (13,855)              (113,500)            (13,665)              

จายชําระหน้ีสินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (3,441)                (291)                   -                     -                     

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนเรือนหุน 259,554              -                     259,554              -                     

จายดอกเบ้ีย (18,635)              (18,209)              (13,473)              (12,524)              

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (40,939)              (58,565)              (19,475)              (27,453)              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 48,222               (1,613)                20,122               (2,459)                

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนงวด 14,660               10,778               880                    3,878                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นงวด 62,882               9,165                 21,002               1,419                 

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไมเปนตัวเงิน  

ระหวางงวด 2551

1.  บริษัทและบริษัทยอยซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ ราคาทุนจํานวนเงิน 152.03 ลานบาท (งวด 2550: 9.9 ลานบาท) โดยจายชําระ 

     เงินสด จํานวนเงิน 23.93 ลานบาท (งวด 2550: 2.6 ลานบาท) สวนที่เหลือบริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาทางการเงิน

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการโอนเคร่ืองจักรและอุปกรณใหเชาเปนสินคาเพ่ือขายมูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0 ลานบาท (งวด 2550: 9.52 ลานบาท)  

     และจํานวนเงิน 29.32 ลานบาท (งวด 2550: 7.62 ลานบาท) ตามลําดับ

บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 (สอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบแลว) 

1. 

บริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” จดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก
เก่ียวกับการจําหนาย บริการซอมและใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง  โดยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 42/62 

หมู 14 ตาํบลบางแกว อําเภอ บางพลี จงัหวัด สมุทรปราการ เม่ือวันที ่29 มกราคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ขอมูลทั่วไป 

2. 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย 

งบการเงินระหวาง กาลนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 50 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไป
แลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงนิระหวางกาล
นี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงนิระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินระหวางกาลดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินระหวางกาลที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

งบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 2550 ไดถูกจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวด 
2551 
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31 ธันวาคม

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ 2551 2550 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด จําหนายและใหบริการเชารถเครน 100% 100% 100%

สัดสวนเงินลงทุน

31 มีนาคม

เกณฑในการนาํเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ ไดรวมบัญชีของบริษัท ชูไก จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 

สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซ่ึงรวมอยูในงบการเงินระหวางกาลรวม ณ วันที่ในงบดุลและสําหรับแตละงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 คิดเปนจํานวนประมาณรอยละดังนี้  

บริษัทยอย

31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 31 มีนาคม 2551 31 มีนาคม 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 6.93                     9.05                     35.83                   21.04                   

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 22.73                   18.69                   28.57                   35.98                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 6.78                     6.84                     18.35                   25.99                   

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 11.81                   14.75                   26.83                   15.18                   

อัตรารอยละของสินทรัพยรวม

ของบริษัทยอยในงบดุลรวม

อัตรารอยละของรายไดรวม

ของบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนรวม

 

รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงนิ ระหวางกาล รวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรือที่คลายคลึงกัน 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออมใน
การกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงิน
ของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

สวนเกินจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน เปนผลตางระหวางราคาสุทธิตามบัญชีของเงินลงทุนที่
ไดรับมากับตนทุนการซ้ือเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางภายในกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซ่ึงการลงทุนดังกลาว
เปนการรวมกิจการที่มีผูถือหุนเดิมและผูบริหารชุดเดียวกัน โดยสวนเกินดังกลาวไดแสดงในงบดุลภายใตสวนของผูถือหุน 
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3. 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้บริษัทไดใชนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงิน
ประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

2551 2550 2551 2550

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 4,612                  23,488                22,389                1,604                  

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 350,000,000       350,000,000       350,000,000       350,000,000       

ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 59,340,659         -                      59,340,659         -                      

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 409,340,659       350,000,000       409,340,659       350,000,000       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01                    0.07                    0.05                    0.005                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุน
สามัญและหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักระหวางงวดในแตละงวด โดยไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญตาม
สัดสวนที่เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเพ่ิมทุนตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 16 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับแตละ งวดสามเดอืน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 คํานวณโดยใชราคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท สรุปไดดังนี้ 

 

4. 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ไดจัดทําขึ้นใหม เนื่องจากบริษัทไดนํา
รางแนวปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันมาใชในการจัดทํางบการเงินรวม เปนเหตุใหสินทรัพยรวม ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2550 ลดลงจํานวนเงิน 11.71 ลานบาท กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ลดลงจํานวนเงิน 
0.37 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) 

 

 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
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5. 

บริษัทมีรายการบัญชีสวนหนึ่งกับบริษัทหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกัน ซ่ึงบริษัทและบุคคลเหลานี้เก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/

หรือมีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัท หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคา
ตามปกติตามธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไปหรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวของกันมีดังนี้ 

รายการบัญชีที่สําคัญที่มีกับกิจการที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้  

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   2,662               2,791               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   5,896               4,900               

รายไดคาเชาอาคาร -                   -                   287                   287                   

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   900                   900                   

รายไดอื่น -                   -                   40                     15                     

ซื้อสินคา -                   -                   26,910             4,950               

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   70                     -                   

ดอกเบี้ยรับ -                   -                   -                   20                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                   -                   5,363               8,021               

รายไดจากการซอมแซม -                   -                   237                   1,256               

รายไดคาที่ปรึกษา -                   -                   1,050               1,050               

รายไดอื่น -                   -                   40                     22                     

ซื้อสินคา -                   -                   -                   4,410               

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                   -                   294                   -                   

ดอกเบี้ยจาย -                   -                   74                     -                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ขายสินคา -                     -                     23,000               2,600                 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                     2,358                 2,574                 

รายไดจากการซอมแซม -                     -                     746                    808                    

รายไดคาที่ปรึกษา -                     -                     900                    900                    

รายไดอื่น -                     -                     40                      15                      

ซื้อสินคา -                     -                     16,200               -                     

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                     41                      724                    

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ขายทรัพยสิน -                     -                     -                     1,350                 

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     -                     3,389                 3,985                 

รายไดจากการซอมแซม -                     -                     2,101                 1,754                 

รายไดคาที่ปรึกษา -                     -                     900                    900                    

รายไดคาเชาอาคาร -                     -                     150                    150                    

รายไดอื่น -                     -                     307                    220                    

ซื้อสินคา -                     -                     24,465               6,840                 

ซื้อทรัพยสิน -                     -                     -                     157                    

คาใชจายในการบริการและบริหาร -                     -                     722                    1,174                 

คาใชจายอื่น -                     -                     -                     56                      

ดอกเบี้ยจาย -                     -                     383                    203                    

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

บริษัท รูคา จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     1,709                 -                     1,621                 

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด

รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง -                     1,943                 -                     -                     

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

คาเชา 150                    150                    -                     -                     

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้   

2551 2550 2551 2550

บริษัทยอย

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    12,449              11,277              

เจาหนี้การคา -                    -                    4,250                498                   

เงินมัดจํารับ -                    -                    96                     96                     

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    5,086                3,074                

เจาหนี้การคา -                    -                    3,390                19,292              

คาใชจายคางจาย -                    -                    12                     104                   

เงินกูยืมระยะสั้น -                    -                    -                    6,399                

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    -                    103                   

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    2,109                1,058                

เจาหนี้การคา -                    -                    21,479              16,510              

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด

ลูกหนี้การคา -                    -                    4,780                19,080              

เจาหนี้การคา -                    -                    56,799              45,428              

เงินกูยืม -                    -                    -                    21,600              

ดอกเบี้ยคางจาย -                    -                    -                    422                   

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการ / ผูถือหุน)

ลูกหนี้จากการขายทรัพยสิน -                    9,000                -                    -                    

เงินกูยืมระยะสั้น 354                   10,854              354                   8,004                

คาใชจายคางจาย 3,700                3,550                -                    -                    

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา -                        -                        -                        19,296                   

เพิ่มขึ้นระหวางงวด -                        -                        -                        400                        

ลดลงระหวางงวด -                        -                        -                        (6,186)                   

ยอดคงเหลือ -                        -                        -                        13,510                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินใหกูยืมระยะส้ันแก บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  

31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันของบริษัทไมไดคิดดอกเบี้ยระหวางกันสําหรับเงินใหกูยืมกรรมการและคิด
ดอกเบีย้รอยละ MLR+1 ตอป สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

2551 2550 2551 2550

ยอดยกมา 10,854                   8,024                     36,002                   8,581                     

เพิ่มขึ้นระหวางงวด -                        6,700                     4,800                     11,150                   

ลดลงระหวางงวด (10,500)                 (7,290)                   (40,448)                 (8,043)                   

ยอดคงเหลือ 354                        7,434                     354                        11,688                   

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

การเพ่ิมขึ้นและลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจาก บุคคลหรือกิจการ ที่เก่ียวของกัน  สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  

 31 มีนาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 

บริษัทไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบรษิทั เดอะเครน ระยอง จาํกัด (บริษัทยอย) จํานวนเงิน 6.40 ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 8.62 ตอป 
และไดกูยืมเงินระยะส้ันจากบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) จาํนวนเงิน 21.60 ลานบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ  MRR+2 

ตอป และสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกันสวนที่เหลือไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 
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ชื่อบริษัท ประเทศ ความสัมพันธ ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด ไทย บริษัทยอย ผูถือหุนทางตรง

บริษัท รูคา จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน อดีตผูบริหารและ/หรือผูถือหุนรวมกัน

บริษัท ไลน ทรานสปอรต จํากัด ไทย บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน ผูบริหารรวมกัน

ลักษณะความสัมพันธของบริษัท 

 

 

นโยบายการกําหนดราคา

มูลคาการซื้อ - ขาย ที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา หรือสินคา ราคาตลาด

มูลคาการใหบริการเชาและขนสง ราคาตลาดหักสวนลดรอยละ 20 - 60

มูลคาการใหบริการซอมแซม ราคาตลาด

คาใชจายในการบริการและบริหาร ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ - จาย ราคาตลาด

หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 
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6. 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่
คางชําระไดดังนี้ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา - อื่น ๆ

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 31,581                27,410                5,251                  94                       

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 66,054                50,008                18,227                4,688                  

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน 30,588                5,535                  3,497                  713                     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน 9,916                  6,096                  350                     -                      

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 10,985                9,786                  1,340                  1,340                  

      รวม 149,124              98,835                28,665                6,835                  

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (31,268)              (23,238)              (1,515)                 (1,515)                 

      รวมลูกหนี้การคา - อื่น ๆ 117,856              75,597                27,150                5,320                  

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

   ยังไมถึงกําหนดชําระ -                      -                      9,211                  7,377                  

   เกินกําหนดชําระ

      นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน -                      -                      13,569                26,731                

      มากกวา 3 ถึง 6 เดือน -                      -                      1,271                  381                     

      มากกวา 6 ถึง 12 เดือน -                      108                     372                     108                     

      มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 108                     -                      108                     -                      

      รวม 108                     108                     24,531                34,597                

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (108)                    (108)                    (108)                    (108)                    

      รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน -                      -                      24,423                34,489                

         ลูกหนี้การคา - สุทธิ 117,856              75,597                51,573                39,809                

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)
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7. 

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

ลูกหนีจ้ากการขายผอนชําระ - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ 1,306                  1,441                  1,306                  1,441                  

หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (185)                    (223)                    (185)                    (223)                    

ลูกหนี้จากการขายผอนชําระ - สุทธิ 1,121                  1,218                  1,121                  1,218                  

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

8. 

เงินลงทุนในบริษัทยอย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

เงินลงทนุในบริษัทยอย 

บริษัทยอย 2551 2550 2551 2550 2551 2550

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด 100% 100% 25,000           25,000           24,999           24,999           

บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด 100% 100% 25,000           25,000           24,999           24,999           

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท จํากัด 100% 100% 25,000           25,000           25,000           25,000           

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด 100% 100% 100,000         100,000         99,993           99,993           

รวม 175,000         175,000         174,991         174,991         

ราคาทุนทุนชําระแลว

(หนวย: พันบาท)

สัดสวนเงินลงทุน (%)

 

9.  

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน - สุทธิ 

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน 45,821                45,821                -                      -                      

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,821)              (45,821)              -                      -                      

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อกลับคืน - สุทธิ -                      -                      -                      -                      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืน เกิดจากบริษัท ยอยไปค้ําประกันสัญญาเชาทางการเงินใหกับลูกหนี้การคา ซ่ึงผิดนัดชําระคางวดกับ
สถาบนัการเงนิ (ดูหมายเหตุ 15) 
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10. 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงนิฝากธนาคารของ บริษัทและบริษัทยอย ได ใชเปนหลักประกันในการให
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน (ดูหมายเหตุ 18) 

เงินฝากธนาคารติดภาระค้ําประกัน 

11. 

บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของกิจการ ตลอดจนผลประโยชนจากการทํา
ประกันภัยส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้ง
กรรมการบริษัทยังค้ําประกันเงินกูในนามสวนตัวเต็มวงเงิน 

ในป 2550 กรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตัว วงเงิน 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาเชาทางการเงินของบริษัท 

สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

12. 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

2551 2550 2551 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12,657                20,252                12,373                17,934                

ตั๋วสัญญาใชเงิน -                      56,100                -                      56,100                

ทรัสตรีซีทส 4,075                  28,297                4,075                  28,297                

รวม 16,732                104,649              16,448                102,331              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวนเงิน 17 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและ จํานวนเงิน 15 ลานบาท 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ย MRR, MRR+2 และ MOR+1 ตอป และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนอีก จํานวนเงิน 
316.59 ลานบาท สําหรบังบการเงนิรวม และ จาํนวนเงนิ 282 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยตามที่
ระบุไวในสัญญา ซ่ึงค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรบางสวน เปนหลักทรัพยค้ําประกัน เงินกูยืม
จากธนาคารรวมกับการเขาค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 11) 

13. 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดกูยืมเงินจากบริษัทอ่ืน (ลูกคาของบริษัท) เพ่ือใชใน
การดําเนินงาน คิดดอกเบี้ย รอยละ 12 ตอป โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทอ่ืน หักเงินจากบริษัทยอยที่จะไดรับชําระจากการใหบริการใน
งวดสุดทาย 

 

 

เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน 
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14. 

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

หนี้สินระยะยาว 

2551 2550 2551 2550

เงินกูยืมจากธนาคาร 112,511               226,531                 98,000                 211,599               

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 521,918               444,223                 248,771               268,653               

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 381                      3,822                     -                       -                       

รวม 634,810               674,576                 346,771               480,252               

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (241,552)              (230,233)                (148,045)              (147,213)              

หนี้สินระยะยาว - สุทธิ 393,258               444,343                 198,726               333,039               

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หนวย: พันบาท)

 

 

เงนิกูยมืจากธนาคาร 

มีรายละเอียดแยกตามมูลหนี้ดังนี้ 

มูลหนี้ (พันบาท)       

2551 เจาหนี้  2550  ระยะเวลา  อัตราดอกเบี้ย  การชําระหนี้ 
 บริษัทใหญ         

ธนาคาร 98,000  211,500  ธ.ค. 2549 – ธ.ค. 2554  MLR+1  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 
โดยชําระเงินตนเดือนละ 4.50 ลานบาท 

ธนาคาร -    99  เม.ย. 2546 – ม.ค. 2551  MRR  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 
เดือนละ 0.06 ลานบาท 

 บริษัทยอย         

ธนาคาร 14,511  14,932  ม.ค. 2549 – ธ.ค. 2556  MLR + 1.5  ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน
รวม 84 งวด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวนเงิน 55.82 ลานบาท  

(ป 2550: 57.83 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 54 ลานบาท (ป 2550: 54.10 ลานบาท) สําหรบังบการเงนิเฉพาะ
กิจการ แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 บริษัทและบริษัทยอยไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวน ตลอดจนผลประโยชนจากการทําประกันภัยส่ิง
ปลูกสรางและเครื่องจักร เปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษัทและบริษัทยอยยังคงค้ําประกันเงินกู
ในนามสวนตัวเต็มวงเงิน (ดูหมายเหตุ 11) 

เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้เพ่ือขอผอนปรน
เงื่อนไขในการชําระหนี้ โดยสัญญาระบุใหบริษัทยอยทําการผอนชําระหนี้สินดังกลาวเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.25 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR+1.50 ตอป เริ่มชําระงวดแรกนับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2551 และใหเสร็จส้ินกอนหรือภายใน
เดอืนมกราคม 2558  
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ป งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 185.35                          94.05                                        

2 - 5 336.57                          154.72                                      

521.92                          248.77                                      

(หนวย: ลานบาท)

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอย ไดทาํสัญญาเชาทางการเงนิ  เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณใหเชา และยานพาหนะ  กําหนดการชําระคาเชา
เปนรายเดือน ๆ ละ 9.27 ลานบาท และ 9.91  ลานบาท ตามลําดบั  ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงนิที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  จาํนวนเงิน 185.35  ลานบาท  (ป 2550: 170.94 ลานบาท) สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 
94.05 ลานบาท (ป 2550: 93.11 ลานบาท) สําหรบังบการเงนิเฉพาะกิจการ  แสดงภายใตหนี้สิน ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป  

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังนี้ 

 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาขายเครื่องจักร (รถเครน) แลวเชากลับคืน (Sale and Leaseback Agreement) กับบริษัท
แหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 9.81 ลานบาท 

เม่ือวันที่ 24 ตลุาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญาประมาณ 192.01 ลานบาท 
โดยกรรมการบริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางสวนตวั วงเงนิ 41.60 ลานบาท เพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินที่
เกิดขึน้จากการทาํสัญญาเชาทางการเงนิของบรษิทั (ดูหมายเหตุ 11) 

15. 

หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย)  มีเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทยอย ผิดนัดชําระเงินกูดังกลาวและ
เม่ือวันที่ 30 ตลุาคม 2543 บริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมด ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระคืนเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ยตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2551 หนี้สินภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวนเงิน 0.38 ลานบาท  

(ป 2550: 1.46 ลานบาท) แสดงภายใตหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2539 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําการขายทรัพยสินใหกับลูกคา โดยการทําสัญญา
เชาทางการเงินผานบริษัทลีสซ่ิงแหงหนึ่งซ่ึงมีขอตกลงใหบริษัทยอยเขารวมรับผิดชอบในการซ้ือทรัพยสินกลับคืนในกรณีที่ลูกคา
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  

เม่ือวันที่ 8 ตลุาคม 2544 บริษัทยอยไดทําหนังสือตกลงรับสภาพหนี้กับบริษัทลีสซ่ิง เนื่องจากลูกคาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญาเปนจํานวนเงิน 73.62 ลานบาท ซ่ึงบริษัทยอยตองจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญารับสภาพหนี้ 
โดยเริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 2544 รวมทั้งกรรมการบริษัทยอยยังคงค้ําประกันหนี้สินดังกลาวในนามสวนตัวเต็มวงเงิน  

หนี้สินตามสัญญาซ้ือกลับคืน 
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จากรายการ ขางตน บริษัทยอยไดบันทึกบัญชีบริษัทผูเชาตามสัญญาดังกลาวเปนลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือกลับคืนแสดงภายใต
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน  45.82 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 9) ตามจํานวนเงินที่จายชําระหนี้แทน โดยมีมูลหนี้ที่บริษัทยอยจะ
เรียกรองคืน จํานวนเงิน 68.20 ลานบาท 

ในป 2544 บริษัทลีสซ่ิงไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทผูเชา และป 2546 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอย
รวมทั้งกรรมการรับผิดชอบรวมกันในการจายชําระเงินใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.96 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป นับจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

เม่ือวันที่ 24 ตลุาคม 2549 บริษัทยอยไดทําบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้
เปล่ียนแปลงจากบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 24 กันยายน 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทยอยมีหนี้เงินงวดผอนชําระกอนทําบันทึกขอตกลงเปนจํานวนเงิน 2.20 ลานบาท จึงนําหนี้เงินงวดผอนชําระมารวม
เปนหนี้เงินตนจํานวนใหมตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

2. บริษัทยอยตองผอนชําระเงินตนเปนรายงวด เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ตามจํานวนเงินที่ระบุใน
ตารางการชําระเงินแนบทายสัญญา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป 

บริษัทยอยไดจายเช็คลงวันที่ลวงหนาค้ําประกันแกเจาหนี้จํานวน 60.03 ลานบาท 

ตอมาในระหวางป 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษาใหบริษัทผูเชาและบริษัทยอยรวมทั้งกรรมการ รับผิดชอบรวมกันในการจาย
ชําระเงินใหแกบริษัทลิสซ่ิง จํานวนเงิน 5.40 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ 10 ตอป นับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2549 

จนถึงวันฟองและอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 

ปจจุบันบริษัทยอยมิไดจายชําระเงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญา โดยบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่
สูงเกินไป เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550 อยางไรก็ตามบริษัทยอยยังมีการบันทึกดอกเบี้ยคางจายตามอัตราที่ระบุไวในบันทึกขอตกลง
โดยมิไดใชอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชําระเนื่องจากที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นวาบริษัทยอยมีโอกาสที่จะชนะคดี ดังนั้นบริษัทยอย
จึงไดจัดประเภทบัญชีหนี้สินดังกลาวเปนหนี้สินหมุนเวียน   

16. ทุนเรือนหุน 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 30 มกราคม 2551 มีมติใหนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวน 100 ลานหุน  เปดใหประชาชน
จองซ้ือหุนในวันที่ 1, 4 และ 5 กุมภาพันธ 2551 โดยเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไป ในราคาหุนละ 2.80 บาท 

ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงินรวม 280 ลานบาท และบริษัทไดบันทึกคาใชจายเก่ียวกับการจําหนายหุนเพ่ิมทุนดังกลาว จํานวนเงิน 20.45 

ลานบาท เปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการ
เพ่ิมทุนดังกลาวขางตนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 
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ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 350 ลานบาท เปน 450 ลานบาท โดย
ออกหุนสามัญใหมอกีจาํนวน  100 ลานหุนมูลคาหุนละ  1 บาท ทั้งนี้ หุนเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว  ที่ประชุมฯไดมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาและกําหนดราคา วิธีการเสนอขาย และระยะเวลา ตลอดจนพิจารณาและกําหนดวิธีการจัดสรร
หุนในสวนที่เหลือจากการจองซ้ือใหประชาชนทั่วไป  

17. การจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 

18. 

บริษัทยอย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 255 1 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุน
ละ 210 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21 ลานบาทและจดัสรรสํารองตามกฎหมายจาํนวน 1.05 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้  

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัท 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนงัสือค้าํประกัน จาํนวนเงนิ 0. 23 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10) 

- ตองจายตามสัญญาจางรักษาความปลอดภัยในอัตราคาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินในอัตราคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท  

- ตองจายตามสัญญาซ้ือรถเครน จํานวนเงิน 9.35  ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาทีป่รกึษาทางกฎหมายเดอืนละ 0.05  ลานบาท 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 328.72  ลานบาท 

- จากสัญญาซ้ือกลับคืนรวมกับบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 25.41  ลานบาท 

บริษัทยอย 

- ตองจายตามสัญญาเชาอาคารกับบริษัทที่เก่ียวของกันในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 15 ลานบาท 

ภาระผกูพัน 

- จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทยอย จํานวนเงินรวม 2.47 ลานบาท (ดูหมายเหตุ 10)  

- ตองจายตามสัญญาเชาที่ดินกับกรรมการบริษัทในอัตราคาเชาเดือนละ 0. 05 ลานบาท 
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- ตองจายตามสัญญาวาจางการบริหารและจัดการขอมูลกับบริษัทที่เก่ียวของกัน(บริษัทใหญ)ในอัตราคาเชาเดือนละ 1.25 

ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาวาจางรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาดกับบริษัทแหงหนึ่ง ในอัตราเดือนละ 0.06 ลานบาท 

- ตองจายตามสัญญาซ้ือรถเครน จํานวนเงิน 12.15  ลานบาท 

19. 

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

- จากการค้ําประกันหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินรวมกับบริษัทใหญ จํานวนเงินรวม 325.82  ลานบาท 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด มีคดีจากการถูกฟองรองจากการใหบริการ ราคาทุนทรัพย 0.5 ลานบาท โดยหากบรษิทั
เกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน (ดูหมายเหตุ 21) 

- บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด  มีคดีจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้ ราคาทุนทรัพย 
66.54 ลานบาท และมีคดจีากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหายขอหาความผดิอันเกิดจากการใชเช็ค จาํนวนเงนิ 0.96  ลาน
บาท (ดูหมายเหตุ 21) 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจจําหนายและบริการซอม และใหเชารถเครน รถโฟลคลิฟท รถเทรลเลอร และรถขนสง ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถแยกรายไดจากการดาํเนนิงาน สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2551 และ 2550 ไดดังนี้ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 

การเสนอขอมูลทางการเงนิจาํแนกตามสวนงาน 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอื่น รวม

รายได 79,985           98,095           2,967             181,047         

กําไรจากการดําเนินงาน 46,826           14,961           2,967             64,754           

คาใชจายในการขายและบริหาร (35,894)          

ดอกเบี้ยจาย (19,171)          

ภาษีเงินได (5,077)            

กําไรสุทธิ 4,612             

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,414,766      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 1,764,053      

(หนวย: พันบาท)
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 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

จากการขาย จากการบริการ รายไดอื่น รวม

รายได 45,423           147,641         4,701             197,765         

กําไรจากการดําเนินงาน 29,264           45,405           4,701             79,370           

คาใชจายในการขายและบริหาร (29,359)          

ดอกเบี้ยจาย (18,791)          

ภาษีเงินได (7,732)            

กําไรสุทธิ 23,488           

สินทรัพยถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,244,512      

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 1,572,854      

(หนวย: พันบาท)

 

20. 

 

การเปดเผยเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี  การจัดประเภทสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
รวมถึงการวัดมูลคา การรับรูรายได และคาใชจายไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 3 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาดและจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทมีการบริหารความเส่ียงดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัท  บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
จากธนาคาร ซ่ึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  โดยบริษัทมิไดทํา
สัญญาปองกันความเส่ียงไว 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนของบริษัท  สวนใหญเก่ียวของกับการซ้ือและขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่  
31 มีนาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสินทรัพยและห นี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญา
ปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ดังนี้ 
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สกุลเงิน สินทรัพย หนี้สิน สินทรัพย หนี้สิน

เยน -                13.23             -                95.70             

(หนวย: ลาน)

2551 2550

           

ความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา 

บริษัทมีนโยบายปองกันความเส่ียงดานสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา  โดยบริษัทมีนโยบายการใหสินเช่ือที่ระมัดระวังและ
การกําหนดวิธีการชําระเงนิจากการขายสินคาและการใหบรกิาร ดังนั้น บริษัทจึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเรียกชําระ
หนี้จากลูกหนี้เหลานั้นเกินกวาจํานวนที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว 

 

21. 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินโดยสวนใหญเปนลูกหนี้การคา  ซ่ึงมีการใหสินเช่ือระยะส้ันและหนี้สินทางการเงิน  โดยสวนใหญ
เปนเจาหนี้การคาและเงิน เบกิเกินบญัชีและเงนิกูยมืจากธนาคาร  ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราในตลาด  จงึทาํใหราคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 

คดีฟองรอง 

บริษัทยอย 

บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท จํากัด ( “บริษัทยอย ”) ไดรับหนังสือจากกรมบังคับคดี (ลงวันที่ 10 พฤศจกิายน 2548) แจงขอเลิก
สัญญาเชาและใหบริษัทยอยชําระคาเชาใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยของ นาย สุชิน สิทธิธีรรัตน (ผูใหเชา) โดยระบุวา ตามที่
บริษัทยอยดังกลาวไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39562 จังหวัดปทุมธานี และไดคางคาเชา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2545 จนถึงปจจุบัน 
(30 กันยายน 2548) รวม 44 งวด ดังนั้นสัญญาเชาจึงส้ินสุดลงตามสัญญาขอ 12 เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงเรียนมาเพ่ือขอบอก
เลิกสัญญาเชาฉบับดังกลาว และใหบริษัทยอยดังกลาวสงมอบทรัพยที่เชา (ที่ดิน) พรอมทั้งขนยายบริวารออกจากพ้ืนที่ และชําระ
คาเชาที่คางชําระทั้งส้ิน จํานวนเงิน 13.60 ลานบาท ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมาเม่ือวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 บริษัทยอย
ไดย่ืนคํารองปฏิเสธหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เนื่องจากบริษัทยอยไมเคยทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับนาย สุชิน สิทธิธีร
รัตน ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยกลาวอาง เพราะบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่ดินตามโฉนดดังกลาวขางตนกับกรรมการบริษัท
ยอย (ดูหมายเหตุ 18) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยไดบันทึกคาเชาคางจายแลว จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท ซ่ึงคาเชา
คางจายจํานวนดังกลาว กรรมการบริษัทยอยจะยังไมรับจนกวาคดีจะส้ินสุดและถาหากเกิดความเสียหายกับบริษัทยอยในกรณี
ดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทยอยยินดีที่จะสละสิทธิการรับเงินคาเชาจากบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดกันเงินจํานวน
ดังกลาวเปนบัญชีสํารองเผื่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตอมาบริษัทไดวาจางบริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซ่ี จํากัด ซ่ึงเปนผู
ประเมินราคาอิสระใหประเมินราคาคาเชารายเดือนของที่ดินดังกลาวขางตน โดยบริษัทยอยจะบันทึกบัญชี ตั้งสํารองเผื่อความ
เสียหายเพ่ิมเติมเปนรายเดือน ตามจํานวนคาเชาตอเดือนที่ผูประเมินราคาอิสระไดประเมินไวซ่ึงเปนมูลคาเชาตลาดตอเดือน ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทยอยไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายแลว จํานวนเงิน 9.36 ลานบาท  อยางไรก็ตามหากบริษัทยอยเกิด
ความเสียหายขึ้นมากกวาจํานวนเงินที่ไดตั้งสํารองเผื่อความเสียหายดังกลาว กรรมการของบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบสวนเกิน
นั้นทั้งจํานวน 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม  2551 บริษัท เดอะเครน เฮฟว่ีลิฟท  จาํกัด  (บริษัทยอย) มีคดีทางศาลจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายทุน
ทรัพย ประมาณ 1.32 ลานบาท เนื่องจากคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศา ลฎีกา ดังนั้นบริษัทยอยจงึยังไมไดบันทึก
คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด (บริษัทยอย) มีคดีความดังนี้  

-  จากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากการใหบริการ โดยมีทุนทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน 1.98 ลานบาท  อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยไดบันทึกคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแลว จํานวนเงิน 0.49 ลานบาท โดยหากบริษัทยอยเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น
จากที่บันทึกไวไมวากรณีใด ๆ กรรมการบริษัทยอยจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งจํานวน  ซ่ึงคดีดังกลาวอยูในระหวาง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ 

- จากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหายขอหาผิดสัญญารับสภาพหนี้จํานวนทุนทรัพย 66.54 ลานบาทและขอหาความผดิอันเกิด
จากการใชเช็คจาํนวนทุนทรัพย 0.96 ลานบาท โดยคดีดังกลาวกําลังอยูระหวางการพิจารณาของศาล  อยางไรก็ตามบริษัท
ยอยยังไมไดบันทึกคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทยอยเห็นวาคดีดังกลาวบริษัทยอยจะไมไดรับความเสียหาย 

ซ่ึงบริษัทยอยไดย่ืนฟองรองดําเนินคดีกับเจาหนี้เก่ียวกับมูลหนี้ที่สูงเกินไปแลวกอนหนานี้เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550   

(ดูหมายเหตุ 18) 

22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

23. 

บริษัทใหญ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 24 เมษายน 255 1 มีมติใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.1  บาท รวมเปนจํานวนเงิน 45 

ลานบาท 

เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2551 และวันที่ 21 เมษายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงินกับบริษัทแหงหนึ่ง มูลคาตามสัญญารวม
เปนจํานวนเงิน 4.93 ลานบาท 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 

การอนุมัติงบการเงิน 
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